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Cereri Mărci publicate în 17/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 05570 10/08/2020 HARAS SRL VRAJA MARII

3 M 2020 05571 10/08/2020 LANSAT EXPERT SRL StoneFlex

4 M 2020 05572 10/08/2020 FLORIN VALENTIN VASILE Cezarino

5 M 2020 05573 10/08/2020 S.C. BRIGHT DISTRIBUTION
S.R.L.

ZAMOLXE

6 M 2020 05575 10/08/2020 NOVARTIS AG EXOTERF

7 M 2020 05576 10/08/2020 BOGDAN STANCA

8 M 2020 05577 10/08/2020 MSC OPERATIONAL SA EPLUS energie cu ceva în plus

9 M 2020 05578 10/08/2020 SC ALIAN HAPPY SECURITY
SRL

ALIAN HAPPY SECURITY

10 M 2020 05580 10/08/2020 INIGI PACK SRL INIGI

11 M 2020 05581 10/08/2020 SC TEHNO BIONIC SRL Salin

12 M 2020 05584 10/08/2020 POP SEPTIMIU ILIE BELLAVISTA RESIDENCES

13 M 2020 05585 10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA
SIMETRIC

14 M 2020 05586 10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA
BOMBAT

15 M 2020 05587 10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA
CLASIC

16 M 2020 05588 10/08/2020 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

Romega best2GO

17 M 2020 05589 10/08/2020 S.C. IMPORT EXPOT LENGYEL
S.R.L.

BOTEZ Duhul Sfânt să fie cu voi

18 M 2020 05590 10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

BLACK SEA SUPPLIERS

19 M 2020 05591 10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

NOBUS

20 M 2020 05592 10/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

gekko pp-r pipes & fittings

21 M 2020 05593 10/08/2020 DERMA GLOW COSMETICS
SRL

KARIN

22 M 2020 05595 10/08/2020 ALL CT COFFEE SRL TWO GO GO all city coffee EST.
2020

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04429 07/08/2020 ETCO NETWORK SRL ETCO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 05596 10/08/2020 CATERINA DUMITRU Restaurant Conacul Romanesc

Savoarea unui ospat pe cinste!

24 M 2020 05597 10/08/2020 SC BIOFARM SA Colebil

25 M 2020 05599 10/08/2020 FLAGAS S.R.L. flagas

26 M 2020 05600 10/08/2020 SOLE DESIGN SRL LERETIC

27 M 2020 05601 10/08/2020 ND MEDHEALTH SRL medhealth

28 M 2020 05602 10/08/2020 ND MEDHEALTH SRL medhealth

29 M 2020 05603 10/08/2020 GEORGETA UNGUREAN ZENBABY

30 M 2020 05604 10/08/2020 AVANTGARDE STYLING SRL AVANTGARDE AVANTGARDE
STYLING S.R.L.

31 M 2020 05606 10/08/2020 LORY FRESH SRL OAZA DE PROSPEȚIME

32 M 2020 05607 10/08/2020 GLAMOUR BISTRO CAFE SRL GLAMOUR Bistro Cafe

33 M 2020 05608 10/08/2020 OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT N.V.

ASCOVIT

34 M 2020 05609 10/08/2020 OMEGA PHARMA INNOVATION
& DEVELOPMENT N.V.

35 M 2020 05610 10/08/2020 PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ

TOȚI pentru BUCUREȘTI

36 M 2020 05611 10/08/2020 PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ

TOȚI pentru ROMÂNIA

37 M 2020 05612 10/08/2020 PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ

TOȚI pentru

38 M 2020 05613 10/08/2020 YOLCU 360 BİLİŞİM
DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ
TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ

YOLCU360

39 M 2020 05614 10/08/2020 GEORGETA UNGUREAN ZENBRIDE

40 M 2020 05615 10/08/2020 MIHAI ZGARDAN
SORANA-ANDRADA ZGARDAN

ZOHO

41 M 2020 05616 10/08/2020 SÎNZIANA HATHAZI
CAMIL HATHAZI

7crai
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ODAII NR. 42, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ETCO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare.

───────

(210) M 2020 05570
(151) 10/08/2020
(732) HARAS SRL , STR. ION MOVILĂ

NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
VRAJA MARII

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
alimentaţie publică.

───────

(210) M 2020 05571
(151) 10/08/2020
(732) LANSAT EXPERT SRL, SAT LAZU,

LOT 488/32/1/2/2, CONSTRUCTIE
ANEXA EXPLOATARE AGRICOLA,
JUD. CONSTANTA
, COMUNA AGIGEA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

StoneFlex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale de construcții nemetalice, piatră
de construcții, piatră naturală, piatră naturală
prelucrată, plăci din piatră naturală, materiale de
construcție din piatră naturală, piatră artificială,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale pentru placare nemetalice, materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
pardoseli nemetalice, granit, marmură, ardezie,
mozaicuri pentru construcții.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a materialelor
de construcții nemetalice, piatră de construcții,
piatră naturală, piatră naturală prelucrată, plăci
din piatră naturală, materiale de construcție din
piatră naturală, piatră artificială, materiale de
construcție din piatră artificială, materiale pentru

(210) M 2020 04429
(151) 07/08/2020
(732) ETCO NETWORK SRL, SOS.
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placare nemetalice, materiale și elemente de
construcție și edificare nemetalice, pardoseli
nemetalice, granit, marmură, ardezie, mozaicuri
pentru construcții (cu excepţia transportului),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare,
curățare, reparare și întreținere.

───────

(210) M 2020 05572
(151) 10/08/2020
(732) FLORIN VALENTIN VASILE, BD.

CAMIL RESSU NR. 49 BL. H26
AP. 38, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cezarino

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici.
28. Jucării, jocuri.

───────

(210) M 2020 05573
(151) 10/08/2020
(732) S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

S.R.L., BD. DIMITRIE POMPEIU,
NR.8, CLADIRE FEPER, ETAJ
4, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZAMOLXE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Tablete, televizoare, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a tabletelor, televizoarelor, telefoanelor,
monitoarelor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
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pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de
calculator (cu excepţia transportului), regruparea
în avantajul terţilor a dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05575
(151) 10/08/2020
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, **,

ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXOTERF

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 05576
(151) 10/08/2020
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
19.03.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758U), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05577
(151) 10/08/2020
(732) MSC OPERATIONAL SA, STR.

ING. VASILE CRISTESCU NR.
12, ET. 2, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EPLUS energie
cu ceva în plus

(531) Clasificare Viena:
24.17.05; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis (R:
33 G: 64 B: 154), albastru (R: 42 G:
169 B: 224), gri ( R: 130 G: 152 B: 205)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 05578
(151) 10/08/2020
(732) SC ALIAN HAPPY SECURITY

SRL, STR. ION MIHALACHE
NR. 331, BL. 13, SC. E, AP.
132, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALIAN HAPPY SECURITY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de transport valori.
42. Creare şi menţinere site web.
45. Servicii de pază şi de protecţie fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
monitorizare şi intervenţie referitoare la siguranţa
fizică a persoanelor şi la securitatea bunurilor
materiale.

───────

(210) M 2020 05580
(151) 10/08/2020
(732) INIGI PACK SRL, BD-UL

TIMIŞOARA NR. 104E, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ALBA, ROMANIA

(540)

INIGI

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 02.09.17; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri (nu medicinale),
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
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cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi (nu
medicinală).

───────

(210) M 2020 05581
(151) 10/08/2020
(732) SC TEHNO BIONIC SRL, STR.

AGRICULTURII NR. 55, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BDUL. UNIRII BL. 16C, AP. 12,
JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Salin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

───────

(210) M 2020 05584
(151) 10/08/2020
(732) POP SEPTIMIU ILIE, STR.

NICOLAE CRISTEA NR. 25, AT.
4, AP. 11, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BELLAVISTA RESIDENCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Afaceri imobiliare, tranzacții imobiliare.
───────
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(210) M 2020 05585
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHULUI NR. 29, BL. B5,
SC.A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
700031, IAȘI, ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA SIMETRIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05586
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHULUI NR. 29, BL. B5,
SC.A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
700031, IAȘI, ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA BOMBAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────
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(210) M 2020 05587
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHULUI NR. 29, BL. B5,
SC.A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
700031, IAȘI, ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA CLASIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05588
(151) 10/08/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIU U31, ET. 2, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Romega best2GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
bej, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Linguri, lingurițe, furculițe și cuțite de masă,
din plastic, furculițe, furculițe biodegradabile,
furculițe de unică folosință, linguri, linguri
biodegradabile, linguri de unică folosință, cuțite,
cuțite biodegradabile, cuțite de unică folosință,
seturi de tacâmuri.
21. Pahare din plastic, pahare din carton, pahare
biodegradabile.

───────
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(210) M 2020 05589
(151) 10/08/2020
(732) S.C. IMPORT EXPOT LENGYEL

S.R.L., B-DUL GENERAL
GRIGORE BAIAN NR. 2, BL.
43, SC. A, AP. 2, , SFÂNTU
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOTEZ Duhul
Sfânt să fie cu voi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.08; 26.01.03; 03.07.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Apă naturală îmbuteliată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoțional, publicitate, promovare și
marketing, consultanță în marketing, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,

prezentarea de produse și servicii în scopuri
promoționale, publicitare, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea și desfășurarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
apă naturală îmbuteliată.

───────

(210) M 2020 05590
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLACK SEA SUPPLIERS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu,
galben, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, aliaje din metale comune,
aluminiu, sârmă din aluminiu, oțel cornier,
uși blindate, metalice/uși armate, metalice,
balustrade din metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz, materiale
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de construcții din metal, casete pentru bani
(metalice sau nemetalice), oțel turnat, fontă de
oțel, în formă brută sau semiprelucrată, materiale
metalo-ceramice, capace metalice pentru coșul
de fum, tuburi metalice pentru coșul de fum,
canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fiercromat, cleme metalice
pentru cabluri și țevi, coliere metalice pentru
fixarea țevilor, metale comune, în formă brută
sau semiprelucrată, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, uși metalice,
țevi de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
și lustruite, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalațiile de ventilare și aer
condiționat, coturi metalice pentru țevi, mantale
metalice pentru șeminee, fitinguri metalice
pentru construcții, flanșe metalice (brățări),
bare de oțel laminate la cald, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oțel ballot,
duze metalice cu jet, racorduri metalice pentru
țevi, chei metalice, căptușeli metalice pentru
construcții, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, duze metalice, piulițe metalice, bare
cromate, țevi de presiune metalice, mufe din
metal pentru țevi, conducte metalice, dopuri
metalice / cepuri metalice, materiale de armare
din metal pentru țevi, inele metalice/coliere de
oprire metalice, tije metalice pentru lipire, tije
metalice pentru lipire și sudare, tije metalice
pentru sudare, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice),
seifuri, electronice, șuruburi metalice, capace
de etanșare din metal, sârmă metalică pentru
lipit, oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
aliaje din oțel, țevi din oțel/tuburi din oțel,
guri de scurgere stradale din metal, cositor,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, țevi
metalice/tuburi metalice, valve metalice, altele
decât componentele de mașini, cazane metalice,
elemente de fixare metalice de perete, șaibe
metalice, valve metalice pentru țevile de apă țevi
de apă metalice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare de
aer, uscătoare cu aer, instalații de filtrare a
aerului, supape de aer pentru instalațiile de
încălzire cu abur, aparate și mașini de purificare
a aerului, sterilizatoare de aer, instalații de aer
condiționat, aparate de aer condiționat, duze
anti-stropire pentru robinete, instalații pentru
transportul cenușei, automate, căzi de baie, căzi

de baie pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, bideuri, țevi de cazan (tuburi) pentru
instalațiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele mașinilor, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, radiatoare de încălzire centralizată,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, instalații de răcire pentru apă,
instalații de răcire pentru lichide, mașini și
instalații de răcire, instalații și echipamente de
răcire, vane (încălzire), aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, aparate și instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
emițătoare pentru irigații cu picurare (fitinguri
pentru irigații), aparate de uscare, aparate
și instalații de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de aer
condiționat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee domestice, drumuri
de fum pentru cazanele de încălzire, instalații
de tras apa, cenușare pentru cuptoare/cutii de
cenușă pentru cuptoare, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalațiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalații de încălzire, instalații de încălzire
(apă)/instalații pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoși, aparate
de încălzire electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, umidificatoare pentru
radiatoarele de încălzire centralizată, hidranți,
aparate pentru hidromasaj, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
cazane pentru spălătoriile textile/cazane pentru
spălat, supape pentru controlul nivelului în
rezervoare, brichete, generatoare de microbule
pentru băi, instalații de răcire a laptelui,
robinete pentru țevile de apă/robineți pentru
țevile de apă, arzătoare cu petrol, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare)/țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, rezervoare de
apă sub presiune, instalații de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), accesorii de
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reglare pentru instalațiile și țevile de apă sau
gaz, accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, mașini și aparate de refrigerare,
aparate și instalații de refrigerare, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, cabine de duș, dușuri,
chiuvete, colectoare termice solare (încălzire),
cuptoare solare, băi spa (căzi), cazane cu abur,
altele decât componentele mașinilor, instalații
de generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sobe (aparate de încălzire), aparate de clorinare
pentru piscine, robinete pentru țevi și conducte/
robineți pentru țevi și conducte, robinete/robineți,
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), vase de toaletă, scaune de toaletă,
toalete portabile, toalete (closete cu apă)/closete
cu apă, cabine pentru băi turcești, portabile,
pisoare ca obiecte sanitare, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă/șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, aparate cu jet de apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 06,11
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
de comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import de echipamente

și materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă.
39. Distribuție de echipamente și materiale
pentru instalații termice, sanitare, de gaz,
tehnologice și materiale de construcții.

───────

(210) M 2020 05591
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOBUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computer, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact- discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini dispozitive de
calculate, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
costume pentru scufundări, măști pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
clești de nas pentru scufundări sau înot,
mănuși pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, termostate, termostate
FCU, termostate digitale pentru control climatic.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, aparate și instalații de
aer condiționat, aparate de răcire a aerului,
instalații de aer condiționat, aparate de aer
condiționat, aparate de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, instalații de filtrare a aerului, aparate
și mașini de purificare a aerului, aparate
si instalații de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, ventilatoare [aer condiționat],
ventilatoare [componente ale instalațiilor de
aer condiționat], ventilatoare electrice pentru
uz personal, echipamente de climatizare,
ventilație și încălzire, ventiloconvectoare,
ventiloconvectoare de pardoseală, aparate de
răcire (aere condiționate) respectiv: chillere cu
absorbție, multisplit, VRF- uri, rooftop-uri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele 09,11
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de

vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenție de import
și export, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicată, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de import.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz,tehnologice și materiale de construcții.

───────
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(210) M 2020 05592
(151) 10/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(540)

gekko pp-r pipes & fittings

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.11.10; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar, țevi (componente ale instalațiilor
sanitare) / țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, accesorii de reglare și de siguranță
pentru țevile de gaz, accesorii de siguranță
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru baie, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
lavoare, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, țevi de scurgere (accesorii pentru instalații
de apă și canal), țevi de scurgere pentru căzi de
baie, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
robinete pentru țevi, fitinguri pentru baie, fitinguri
pentru baie cu aer cald, robinete pentru țevile de
apă /robineți pentru țevile de apă, robinete pentru
țevi și conducte / robineți pentru țevi și conducte,
robinete / robineți.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori

pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice, țevi din polistiren, polietilenă,
poliuretan și polipropilenă, fitinguri, nemetalice,
pentru conductele de aer comprimat, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile flexibile, fitinguri,
nemetalice, pentru țevile rigide.
19. Materiale , nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, țevi de scurgere,
nemetalice, țevi de presiune, nemetalice, țevi
rigide, nemetalice, pentru construcții, țevi de apă,
nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri din clasele
11, 17,19 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de import și export,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cai amănuntul,
servicii de import.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, curățarea și repararea
cazanelor, întreținerea și repararea arzătoarelor,
curățarea coșurilor de fum, consultanță în
construcții, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea și repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea și
repararea aparatelor de aer condiționat,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
lucrări de instalație de apă și canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, furnizarea informațiilor
legate de reparații, protecție anticorozivă.
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.
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───────

(210) M 2020 05593
(151) 10/08/2020
(732) DERMA GLOW COSMETICS SRL,

ZONA COMERCIALA NR. 7, DN
65 B, JUDETUL ARGES, BRADU,
117140, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

KARIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice.
───────

(210) M 2020 05595
(151) 10/08/2020
(732) ALL CT COFFEE SRL, B-DUL

16 DECEMBRIE 1989 NR. 45/A,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TWO GO GO all city
coffee EST. 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 05596
(151) 10/08/2020
(732) CATERINA DUMITRU, ALEEA

TOHANI NR, 1, BL. 30, SC. 2, ET.
3, AP. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Restaurant Conacul
Romanesc Savoarea
unui ospat pe cinste!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.04; 26.01.01; 26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurante, servicii de bar,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 05597
(151) 10/08/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Colebil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 02.09.25

(591) Culori revendicate:verde (CMYK
#025033)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării simptomatologiei biliare, determinate
de insuficiența secretorie biliară, de un exces
alimentar sau de alte afecțiuni ale sistemului
digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────
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(210) M 2020 05599
(151) 10/08/2020
(732) FLAGAS S.R.L., STR. ANDREI

MUREȘAN NR. 4, SEDIUL
ADMINISTRATIV, SPAŢIUL NR. 1,
DEMISOL, JUDEŢ OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR. 11,BL. F1, SC. 3,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

flagas

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili, aditivi non-chimici pentru
combustibili.
9. Staţii electrice de încărcare, pentru maşini.
35. Punerea la un loc, spre beneficiul terţilor, a
unei varietăţi de bunuri (excluzând transportul
acestora) pentru a permite consumatorilor să le
vadă, în mod convenabil, şi sa le achiziţioneze.
37. Servicii oferite de o staţie de alimentare
pentru vehicule, spălătorie de maşini, servicii
de gresare şi lubrifiere maşini, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, servicii de montaj şi
vulcanizare de pneuri, servicii de întreţinere şi
reparaţii pentru autovehicule.
43. Servicii de alimentaţie publică, oferite
în cadrul unei staţii de alimentare pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2020 05600
(151) 10/08/2020
(732) SOLE DESIGN SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 4A, CLADIRE C2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LERETIC

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
cauciucuri (încălțăminte), încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte pentru sport,articole
de încălțăminte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte de stradă,încălțăminte
pentru munte,tălpi de încălțăminte, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru bebeluși,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte din vinii, încălțăminte pentru
apă,branțuri pentru încălțăminte, blacheuri
pentru încălțăminte, încălțăminte de sport,
tocuri pentru încălțăminte, încălțăminte de
lucru, curele pentru încălțăminte, bombeuri
de încălţăminte, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), balerini
(încălțăminte de damă), încălțăminte pentru
timpul liber, accesorii metalice pentru
încălțăminte, încălțăminte nu pentru sport,
șosete joase pentru încălțăminte, încălțăminte
cu închidere cu arici, încălțăminte de plajă și
sandale, încălțăminte sport cu talpă ortopedică,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi cu talpă joasă, pantofi
comozi pentru activități în timpul liber, accesorii
metalice de protecție pentru pantofi și cizme,
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cizme, cizme impermeabile, cizme de iarnă,
cizme de damă, cizme și ghete, cizme cu șireturi,
încălțăminte.
35. Promovarea vânzărilor pentru terți,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate exterioară, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electric, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbracăminte, publicitate online, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

(210) M 2020 05601
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

medhealth

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:violet, verde, negru,
violet închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru
păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,

produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și
alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
să
punuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare si preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebelusi , unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────
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(210) M 2020 05602
(151) 10/08/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

medhealth

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, negru, violet
închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorant (de uz
uman sau veterinar) și antiperspirante, loțiuni de
uz cosmetic, produse de parfumerie, produse
pentru machiaj, preparate și tratamente pentru
păr, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
produse pentru epilare și bărbierit, săpunuri și
geluri (nu pentru uz medical), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
cosmetice care conţin acid hialuronic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, creme
cu protecție solară, creme hidratante, creme
de scutece (nemedicinale), creme şi loţiuni
cosmetice, exfoliante pentru curățarea pielii, gel
de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și

alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
să
punuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
alimentare si preparate dietetice, uleiuri
medicinale, vitamine gumate, unguente cu
mentol pentru bebelusi , unguente antiseptice,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive minerale, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, biocide, creme de uz dermatologic,
dropsuri împotriva tusei, geluri antibacteriene,
ovule vaginale, suplimente nutritive.

───────

(210) M 2020 05603
(151) 10/08/2020
(732) GEORGETA UNGUREAN, STR.

NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZENBABY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, albume fotografice,
programe pentru diferite evenimente (tipărituri),
fotografii imprimate, fotografii școlare, cărți, cărți
documentare, registre (cărți), cărți manuscrise,
cărți ilustrate, cărți școlare, cărți educative.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
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publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate prin corespondență, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și reclamă,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, organizare de expoziții comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment interactiv on-line, divertisment
on-line, divertisment pe internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri de
filme printr-un site internet, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de instalații recreative,
furnizare de materiale media audio și video
prin rețele de comunicații, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, organizare de cursuri,
organizare de seminarii, organizare de gale,
organizare de evenimente recreative, organizare

de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente educaționale, organizare de
rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, publicare de
cărți, publicare de cărți educative, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, programare de
software pentru publicitate online.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 05604
(151) 10/08/2020
(732) AVANTGARDE STYLING SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.15-17,
JUDEŢ BISTRIŢA NASĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

AVANTGARDE AVANTGARDE
STYLING S.R.L.

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, inclusiv
servicii de comerţ cu ridicata si amanuntul,
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2020 05606
(151) 10/08/2020
(732) LORY FRESH SRL, STR.

METALURGIȘTILOR NR. 12,
CAMERA 1, BLOC 1, SCARA
B, ETAJ 3, AP. 16, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
OAZA DE PROSPEȚIME

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, sucuri de legume (băuturi),
băuturi nealcoolice cu suc de legume, sucuri
de fructe utilizate ca băuturi, sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
bere din extract de rădăcini, limonade, amestec
de sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și sucuri de legume, băuturi cu aromă de
fructe, băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte

pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, sifon, apă de masă, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă potabilă cu vitamine, apă
minerală, suc de fructe concentrat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii de comercializare furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătura cu bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, sucuri, sucuri carbogazoase, suc de
fructe concentrate, sucuri de legume (băuturi),
băuturi nealcoolice cu suc de legume, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata în legătură cu băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
bere din extract de rădăcini, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata în legătură cu limonade,
amestec de sucuri de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri
de legume, băuturi cu aromă de fructe, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură
cu băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe nealcoolice, servicii de magazin fizic
sau online de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata în legătură cu siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
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fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate
la prepararea băuturilor, servicii de magazin fizic
sau online de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata în legătură cu extracte pentru
prepararea băuturilor, smoothies, apă (băuturi),
apă cu arome, ape cu aromă de fructe, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai, sifon,
apă de masă, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă mineral, apă potabilă cu vitamine.
40. Tratarea materialelor, procesarea
alimentelor, zdrobirea fructelor, servicii de
producție de must.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, Servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05607
(151) 10/08/2020
(732) GLAMOUR BISTRO CAFE SRL,

STR. SEBASTIAN NR. 143,
BL. A33, SC. A, ET. 2, AP. 10,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 007401,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GLAMOUR Bistro Cafe

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 05608
(151) 10/08/2020
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26,, NAZARETH,
9810, BELGIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASCOVIT

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,
substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.

───────
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(210) M 2020 05609
(151) 10/08/2020
(732) OMEGA PHARMA INNOVATION

& DEVELOPMENT N.V.,
VENECOWEG 26,, NAZARETH,
9810, BELGIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, portocaliu, roz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse și substanțe farmaceutice și
medicale pentru uz uman, vitamine, minerale
și suplimente alimentare pentru uz medical,
substanțe dietetice medicale, ierburi și extracte
din plante pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 05610
(151) 10/08/2020
(732) PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ, STR. NICOLAE
IORGA NR. 11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010432,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOȚI pentru BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
(100M35Y0K0),verde ( C40M0Y100K0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de promovare a imaginii partidului
politic pentru alegerile naţionale locale
45. Servicii sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05611
(151) 10/08/2020
(732) PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ, STR. NICOLAE
IORGA NR. 11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010432,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOȚI pentru ROMÂNIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
(100M35Y0K0),verde ( C40M0Y100K0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de promovare a imaginii partidului
politic pentru alegerile naţionale locale
45. Servicii sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05612
(151) 10/08/2020
(732) PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ, STR. NICOLAE
IORGA NR. 11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010432,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOȚI pentru

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(100M35Y0K0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de promovare a imaginii partidului
politic pentru alegerile naţionale locale
45. Servicii sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05613
(151) 10/08/2020
(732) YOLCU 360 BİLİŞİM

DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ
TURİZM VE İÇ VE DIŞ Tİ
CARET LİMİTED ŞİRKETİ, STR.
SAHRAYI CEDIT, HALK SK. 31-1,
KADIKÖY, İSTANBUL, 34734,
TURCIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
YOLCU360

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport de persoane și de produse
pe cale terestră, aeriană și maritimă,
servicii de închiriere de autovehicule terestre,
închiriere de ambarcațiuni, închirierea de
aeronave, organizarea tururilor (transport),
rezervări pentru, emitere de bilete de călătorie,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
servicii de, închiriere de garaje, servicii de
depozitare a ambarcatiunilor, operațiuni de
salvare (transport), servicii de recuperare pentru
vehicule.

───────

(210) M 2020 05614
(151) 10/08/2020
(732) GEORGETA UNGUREAN, STR.

NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZENBRIDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri deschis, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/08/2020

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Cărți electronice, software pentru comerț cu
amănuntul descărcabil sau înregistrat, software
de comerț electronic și de plăți electronice
descărcabil sau înregistrat, platforma software
de calculator, înregistrată sau descărcabile
online
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, caractere și clișee tipografice, albume
fotografice, programe pentru diferite evenimente
(tipărituri), fotografii imprimate, cărți, cărți
manuscrise, cărți ilustrate, cărți educative,
albume de nuntă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
furnizare de informații privind comerțul exterior,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate online, publicitate și marketing,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate în
reviste, publicitate prin bannere, publicitate și
reclamă, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare privind
vânzarea de bunuri mobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate prin
corespondență, organizarea de publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare de obiecte
pentru organizarea nunții, servicii de vânzare
online obiecte pentru nuntă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, gestiunea de liste
cu cadouri de nuntă pentru a fi selectate de către
terți.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicarea de fotografii,

organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente hipice, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de baluri, administrare
(organizare) de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, divertisment on-line, divertisment
interactiv on-line, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2020 05615
(151) 10/08/2020
(732) MIHAI ZGARDAN, STR. EUGEN

LOVINESCU NR. 11, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
SORANA-ANDRADA ZGARDAN,
STR. EUGEN LOVINESCU NR.
11, AP. 1, JUD. CLUJ , CLUJ-
NAPOCA , CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS COPYRIGHT FOR
BRANDING S.R.L., STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ET. 1, BIROURI A14-15, SECTOR
4 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ZOHO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Rafturi de depozitare mobile (mobilier),
unități de mobilier, mobilier integrat, birouri,
mobilier școlar, scrinuri (mobilier), paravane
despărțitoare (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), etajere pentru biblioteci, mese
(mobilier), mobilier transformabil, unități de
colț (mobilier), mese consolă, suporturi pentru
haine (mobilier), mobilier combinat, polițe
(mobilier), unități pentru perete (mobilier),
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mobilă și mobilier, paturi, așternuturi, saltele și
perne, accesorii de interior pentru garderobe
respectiv: agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlide de agăţat, nemetalice/
cârlide, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, huse pentru îmbrăcăminte (garderoba),
dulapuri, dulapuri pentru haine, dulapuri
încastrate, dulapuri pentru baie, dulapuri de
bucătărie, dulapuri pentru dormitor, rechizite de
birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii masă,
sertare (piese de mobilier), mese de toaletă,
comode, elemente de mobilier, canapele (care
sunt extensibile), pereți despărțitori (mobilier),
unități de mobilier pentru bucătării, plăci frontale
de dulapuri, picioare de scaun, picioare de masă,
picioare pentru mobilă, ghidaje (dispozitive de
culisare) pentru sertare (articole metalice pentru
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, standuri
pentru ziare, mobilă de toaletă pentru lavoare,
mobilier baie, mobilier realizat din șipci, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
module mobile de bar (mobilier), mobilă cu pat
încorporat, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier din lemn, mobilier din materiale plastice,
mobilier din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și
mese, scaune ergonomice, scaune, scaune
pentru săli de mese, scaune cu ax, scaune
pliante, scaune ca mobilier de birou, taburete,

muluri pentru mobilier (ornamente), mese de
bucătărie, mese de conferință, mese pentru săli
de mese, măsuțe, dulapuri cu vitrină, corpuri de
bucătărie, dulapuri pentru veselă, mobilier, piese
de mobilier.
27. Preşuri, carpete, covoare.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
37. Servicii de construcţii civile.

───────

(210) M 2020 05616
(151) 10/08/2020
(732) SÎNZIANA HATHAZI, STR.

CERBULUI, NR. 5, AP. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
CAMIL HATHAZI, STR. TAMAS
NR. 8, JUD. BRASOV, ZĂRNEŞTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

7crai

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.04;
27.07.02; 24.09.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, auriu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Organizare de tururi turistice pentru terți,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizare de vizite turistice cu ghid (însoţirea
călătorilor), organizare de circuite turistice cu
ghid, organizarea de rute turistice [transport],
vizitarea obiectivelor turistice, organizare de
vizite turistice, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, furnizare de informații pe internet
despre călătorii turistice, servicii de rezervări
oferite de agenții pentru tururi pentru vizitarea
obiectivelor turistice, servicii de rezervări pentru
calatorii turistice, vizitarea obiectivelor turistice,
organizare de rute turistice, organizare de tururi
ale orașelor, organizare de tururi de oraș și
de excursii, organizare și rezervare de excursii
și de tururi de oraș, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de oraș,
organizare de excursii, excursii de o zi și
tururi de oraș, planificare și organizare de
tururi de oraș și de excursii de o zi, servicii
de turism (organizarea călătoriilor), servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism (organizarea călătoriilor) și servicii
de rezervări, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, livrare de
alimente de către restaurante.
41. Ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, concerte în direct
susținute de formații muzicale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentații în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și realizare de târguri cu
scop cultural sau educațional, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de texte
și imagini,inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate,
pregătire și instruire, servicii de recreere și

instruire, demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminare de instruire, organizare
de demonstrații în scop de instruire, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de consultanță în domeniul
competițiilor culinare, furnizare de cursuri de
pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
efectuarea de excursii cu ghid.
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de hanuri turistice, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
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asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor și
servicii de agenții pentru rezervarea cazării pe
timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.
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