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Cereri Mărci publicate în 09/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07023 02/10/2020 S.C. EXPERT RESHAPE

CENTER S.R.L.
Expert Remodeling

2 M 2020 07024 02/10/2020 S.C. REC-STOP-PLAY
ADVERTISING S.R.L.

BVR'S CREATIVE LODGE

3 M 2020 07025 02/10/2020 S.C. DEVEO MEDIA S.R.L. AVENTURILE LUI FRAM URSUL
POLAR

4 M 2020 07026 02/10/2020 S.C. STOOL TECHNOLOGIES
S.R.L.

Hephaesthus

5 M 2020 07028 02/10/2020 S.C. MAGUAY COMPUTERS
S.R.L.

CloudBox MAGUAY CLOUD
SOLUTION

6 M 2020 07029 02/10/2020 S.C. MARY PROD 95 S.R.L. Cofetăria Coroana

7 M 2020 07031 02/10/2020 VLAD SIMIONESCU Drago-Engineering

8 M 2020 07032 02/10/2020 LUMINITA CORNELIA DECU TENSICALMIN

9 M 2020 07033 02/10/2020 SC ASISOFT SRL DAUNA TOTALA TEHNICA

10 M 2020 07034 02/10/2020 Adobe Inc. A

11 M 2020 07035 02/10/2020 DECU LUMINITA CORNELIA PROSTATISYN

12 M 2020 07036 02/10/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIGURANȚA UNUI TRAI MAI
BUN

13 M 2020 07037 02/10/2020 Adobe Inc. A

14 M 2020 07039 02/10/2020 BIG ARTFOOD SRL SMOKING BARBEQUE & BAR

15 M 2020 07040 02/10/2020 CASA CALIOPY SRL FRUMANIA

16 M 2020 07041 02/10/2020 FABRIKA DADA 94 BIS SRL DADA

17 M 2020 07042 02/10/2020 BOGDAN STANCA Cocorico Original THE
CLEANEST CHICKEN

18 M 2020 07043 02/10/2020 IONUT CIPRIAN COZMA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Pensiunea Maramures

19 M 2020 07044 02/10/2020 ZONE DEVELOPMENT S.R.L. zone 313

20 M 2020 07045 02/10/2020 SC BODESCU EXPORT
IMPORT SRL

AMURG Totu-i vis si armonie
Noapte buna

21 M 2020 07047 02/10/2020 COROAMA OTILIA VALERICA La Otilia Dacă exigența cere
proaspăt, existăm noi

22 M 2020 07048 02/10/2020 ZENDENT MEDICAL SRL ZenDent

23 M 2020 07049 02/10/2020 POLISANO
PHARMACEUTICALS SA

ONCOFREE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07050 02/10/2020 POLISANO

PHARMACEUTICALS SA
PRIMUMED

25 M 2020 07051 02/10/2020 FROZEN MONKEYS SRL Charlie's Clinic Vet

26 M 2020 07052 02/10/2020 TRANSPORT SERVICE GROUP
SRL

DRUMURI BUNE

27 M 2020 07053 02/10/2020 Univers Enciclopedic Books SRL Univers Enciclopedic

28 M 2020 07054 02/10/2020 MATEI STEFAN NEDEF EAT SOCIETY

29 M 2020 07055 02/10/2020 MATEI STEFAN NEDEF noa residence

30 M 2020 07056 02/10/2020 SC GOLDEN DATA WEB
SOLUTIONS SRL

Atelier de Broderie

31 M 2020 07057 02/10/2020 LIVE STREAMING PROVIDER MK STUDIO

32 M 2020 07058 02/10/2020 CONSTANTIN BENEDIC YACHTDIVER

33 M 2020 07059 02/10/2020 CONSTANTIN BENEDIC DeepFit UNDERWATER
FITNESS & MENTAL TRAINING

34 M 2020 07060 02/10/2020 AVANGARDIS SRL DEMOCRACY MANIA

35 M 2020 07061 02/10/2020 GEORGE-RAZVAN MICU Massaranduba

36 M 2020 07062 03/10/2020 INNERPRIDE BRANDING SRL STARFIELD

37 M 2020 07063 03/10/2020 INNERPRIDE BRANDING SRL FORWARD

38 M 2020 07064 03/10/2020 CRISTIAN CATEA EROSINO

39 M 2020 07065 03/10/2020 SENTRUMDENT DVG SRL SENTRUMDENT

40 M 2020 07066 04/10/2020 ESES WHEELS SRL eSeS QUALITY POWDER COAT
INNOVATIVE ENGINEERING
SUPERIOR HAND PREP
MIRROR POLISH

41 M 2020 07067 04/10/2020 ASOCIATIA GEEKS FOR
DEMOCRACY

fiecare VOT contează
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(210) M 2020 07023
(151) 02/10/2020
(732) S.C. EXPERT RESHAPE CENTER

S.R.L., CALEA MOȘILOR NR. 158,
BIROUL 2A, SC. B, ET. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Expert Remodeling

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.23

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

44. Servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de depilare cu ceară, masaj, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
cosmetică, servicii de analiză cosmetică, servicii
de electroliză cosmetică, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp.

───────

(210) M 2020 07024
(151) 02/10/2020
(732) S.C. REC-STOP-PLAY

ADVERTISING S.R.L., ALEEA
BARAJUL CUCUTENI NR. 6, BL.
M6A, SC. B, ET. 4, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BVR'S CREATIVE LODGE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.05.05; 03.05.24

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07025
(151) 02/10/2020
(732) S.C. DEVEO MEDIA S.R.L.,

STR. TRAIAN NR. 9, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400040, CLUJ,
ROMANIA

(540)
AVENTURILE LUI

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

9. Filme video descărcabile sau înregistrate,
filme cinematografice descărcabile sau
înregistrate, desene animate descărcabile sau
înregistrate.
16. Cărți, cărți ilustrate, cărți școlare, cărți
manuscrise, cărți educative.
28. Cărți (jocuri), jocuri.

───────

(210) M 2020 07026
(151) 02/10/2020
(732) S.C. STOOL TECHNOLOGIES

S.R.L., STR. COTU MIC NR. 17,
JUD. TIMIȘ, LUGOJ, 305500,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Hephaesthus

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

12. Drone civile, drone de salvare, drone cu
cameră.

───────

(210) M 2020 07028
(151) 02/10/2020
(732) S.C. MAGUAY COMPUTERS

S.R.L., STR. BRATULUI NR. 23,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CloudBox MAGUAY
CLOUD SOLUTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.03; 26.03.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137 C), albastru (Pantone 2748 C)

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────

(210) M 2020 07029
(151) 02/10/2020
(732) S.C. MARY PROD 95 S.R.L., BLD.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 2,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Cofetăria Coroana
(591) Culori revendicate:auriu, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), sirop de
agave (îndulcitor natural) pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, chifle dulci, burritos, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru tortura, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
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băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiți sărați și uscați (crackers), sos de
merișoare (condiment), cremă de tartar de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă și lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceață de lapte), esențe pentru produsele
alimentare, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, batoane de cereale bogate în
protein, miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, clătite kimchi, lemn dulce (produse
de cofetărie ), dropsuri (produse de cofetărie )/
pastile (produse de cofetărie ), macaroane,
macarons, biscuiți cu malt, marțipan, plăcinte
cu carne, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patisserie, aluat de patisserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, bomboane metolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, sosuri (condimente), biscuiți din orez,
sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate), pâine
fără gluten, laksa, profiterol, comuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, tarte, băuturi
pe bază de ceai, vafe belgiene, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate).
35. Strângerea ia un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (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 ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau
prin poștă, sau distribuirea de eșantioane,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, facturare, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terți, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web.
38. Transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta și/sau punerea în legătură a unei
persoane cu alta (scris, auditiv, oral, vizual),
comunicații prin terminale de calculator,
permiterea unei persoane să vorbească
cu o alta, telecomunicații, transmiterea
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cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor .
39. Transportul de produse (pâine, prăjituri,
patiserie, cofetărie) dintr-un loc în altul, servicii
de ambalare, depozitare de produse în depozite
sau alte clădiri pentru păstrare, distribuția de
produse de cofetărie, patiserie, pâine.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), decorare
de alimente, decorarea de torture, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07031
(151) 02/10/2020
(732) VLAD SIMIONESCU, BLD.

DECEBAL NR 17, BL S16, SC.
A, ET.7, AP. 21, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Drago-Engineering

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.02; 05.01.05

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07032
(151) 02/10/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU, STR.

PIATA UNIRII NR. 8 C4/5, JUD.
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
TENSICALMIN

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 07033
(151) 02/10/2020
(732) SC ASISOFT SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 22, SECTOR
1, BUCURESTI, 011365,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAUNA TOTALA TEHNICA

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, 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.

───────
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(210) M 2020 07034
(151) 02/10/2020
(732) Adobe Inc., 345 PARK AVENUE,

SAN JOSE, 95110, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRETTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A
(300)

Prioritate invocată:
88857360/02-04-2020/US
Prioritate invocată:
88857419/02-04-2020/US

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

35. Servicii de consultanță în afaceri în
domeniile marketingului, publicității și gestionării
experienței clienților, furnizarea de consultanță,
servicii de consiliere și informații tehnice în
domeniile marketingului și publicității digitale,
strategiei de afaceri digitale și desfășurării
afacerilor pe platforme de software de comerț
electronic pentru calculator, consultanță în
organizare și management de afaceri, servicii
de optimizare a afacerilor, și anume, consultanță
în managementul afacerilor în legătură cu
strategia, marketingul, vânzările și operarea
cu utilizarea modelelor analitice și statistice
pentru înțelegerea și prezicerea consumatorilor,
afacerilor și a tendințelor și acțiunilor pieței,
furnizarea de servicii de informatii pentru
afaceri, furnizarea de servicii de informații pentru
clienți în domeniul analizei campaniilor de
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în publicitate și marketing, și anume, furnizare

de servicii de publicitate și marketing pentru
prognoză, gestionare, monitorizare și optimizare
a performanței campaniilor de publicitate și
marketing, analiza datelor de afaceri, cercetări
de piață și analize de afaceri, servicii de
analiză statistică și raportare în scopuri
comerciale, furnizarea de servicii de marketing
și publicitate comerciala pentru întreprinderi cu
volume mari de date care trebuie valorificate
pentru recomandări inteligente și avantaje
decizionale prin știința datelor, și anume
inteligența artificială (AI), tehnologii și algoritmi
de învățare automată și învățare profundă,
gestionarea computerizată a bazelor de date,
colectarea, raportarea, analiza și integrarea
datelor referitoare la utilizarea site-urilor web și a
aplicațiilor altora, utilizarea altor date din diverse
surse și eficacitatea campaniilor de publicitate și
marketing, efectuarea de anchete de cercetare
de afaceri și de piață, pregătirea electronică a
rapoartelor de afaceri referitoare la satisfacția
și atitudinea clienților și angajaților, climatul
organizațional sau eficacitatea și utilizarea site-
urilor web, proiectarea și cercetarea sondajelor
în domeniul campaniilor și analizei de publicitate
și marketing.
42. Servicii de calculatoare și anume, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), proiectare de software de calculator,
consultare de software de calculator și servicii
de furnizor de găzduire în cloud, oferind software
pentru publicitate digitală și marketing, analize,
comerț electronic și managementul experienței
clienților, servicii de consultanță informatică în
domeniul proiectării, implementării și utilizării
sistemelor software pentru calculator de comerț
electronic pentru terți, software ca serviciu
(SaaS) și anume, furnizarea de software pentru
crearea, prognozarea, executarea, gestionarea,
monitorizarea, urmărirea, testarea și optimizarea
performanței și eficacității campaniilor de
publicitate digitală și marketing pe mai
multe canale, inclusiv site-uri web, rețele
sociale, video online, site-uri web mobile,
aplicații mobile, dispozitive mobile, TV, e-
mail, afișare și publicitate de căutare, software
ca serviciu (SaaS) și anume, furnizarea de
software pentru gestionarea activelor digitale
și gestionarea conținutului web, software ca
serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru utilizare în gestionarea călătoriei
și experienței clienților, software ca serviciu
(SaaS) și anume furnizarea de software
pentru măsurarea, segmentarea și analiza
audienței online, software ca serviciu (SaaS)
și anume furnizarea de software în domeniul
analizei web care colectează, gestionează,
integrează, analizează, monitorizează și
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urmărește activitatea vizitatorilor site-ului web
în scopul îmbunătățirii experiențelor online și
optimizării performanței și eficacității campanii și
site-urilor de publicitate și marketing atât online,
cât și offline, software ca serviciu (SaaS) și
anume, furnizarea de software de automatizare a
marketingului, software de marketing omnicanal,
software de generare a ghidarii și software
pentru marketing bazat pe cont, software ca
serviciu (SaaS) și anume furnizarea de software
de calculator pentru a permite utilizatorilor să
efectueze tranzacții electronice de afaceri în
domeniul comerțului electronic, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru servicii de publicitate tv bazate pe date,
platforma ca serviciu (PaaS) cu platforme de
software de calculator pentru depozitarea și
gestionarea datelor, colectarea datelor, analiza
datelor, raportare, segmentare, vizualizare și
prezentare a datelor, platforma ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, afișarea,
vizualizarea, optimizarea, testarea, măsurarea
și gestionarea datelor clienților, platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme software de
calculator pentru analiza clienților, platforma ca
serviciu (PaaS) și anume, o platformă pe partea
cererii (DSP) pentru planificarea, cumpărarea,
măsurarea și optimizarea publicității, software
ca serviciu (SaaS) care conține software pentru
un cadru de servicii de informatii bazate pe
știința datelor folosind inteligența artificială (AI)
și învățarea automată pentru îmbunătățirea
experiențelor digitale în domeniile gestionării
experienței clienților și livrării de marketing
și publicitate, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat folosind știința
datelor și anume, inteligență artificială (AI),
învățare automată, învățare profundă, învățare
statistică și exploatarea datelor, pentru predicție
contextuală, personalizare, analize predictive,
modelare predictivă, vizualizare și informatii
de afaceri (business intelligence), servicii de
furnizor de servicii de aplicații (ASP) cu software
de interfață de programare a aplicațiilor (API)
pentru construirea, crearea și dezvoltarea de
publicitate digitală și marketing, analize, comerț
electronic și aplicații și integrări de gestionare
a experienței clienților, furnizor de servicii de
aplicații (ASP) și anume, găzduire, gestionare,
dezvoltare, analiză și întreținere de aplicații,
software și site-uri web ale tertilor în domeniile
publicității, marketingului, analizei, comerțului
electronic și gestionării experienței clienților,
servicii de furnizor de servicii de aplicații (ASP)
cu software de calculator pentru utilizare la
crearea, proiectarea, construirea, publicarea
și gestionarea site-urilor web, furnizor de

servicii de aplicații (ASP) și anume furnizarea
de software și instrumente de dezvoltare
software utilizate pentru a crea și livra conținut
video, multimedia, publicitar, de marketing și
promoțional prin internet, rețele de calculatoare,
alte rețele de telecomunicații și dispozitive de
comunicații mobile, software ca serviciu (SaaS)
și anume, furnizarea de software pentru crearea,
gestionarea, livrarea, publicarea și distribuirea
de conținut publicitar mobil, web și digital,
pe mai multe canale, software ca serviciu
(SaaS) și anume, furnizarea de software pentru
gestionarea, colectarea, integrarea, raportarea,
analiza, vizualizarea, indexarea, filtrarea și
partajarea unei largi varietăți de date și
informații privind comportamentul vizitatorilor
site-ului web în domeniul optimizării afacerii
online, software ca serviciu (SaaS) și anume,
furnizarea de software pentru utilizare în
managementul marketingului de căutare și
anume, software care gestionează, colectează,
integrează, analizează, raportează și urmărește
rezultatele căutării pe internet și o mare
varietate de date și informații referitoare la
activitatea utilizatorului pe site-uri web, servicii
de exploatare de date, servicii de calculatoare
și anume, furnizarea de informații tehnice și
servicii de consultanță în domeniul software-
ului de calculator și cloud computing, furnizarea
de servicii de asistență tehnică sub formă
de depanare în domeniul software-ului de
computer și cloud computing, servicii de
asistență tehnică în înființarea magazinelor
de comerț electronic și anume, depanarea
implementării și utilizării sistemelor software
de comerț electronic pentru calculator și
proiectarea paginilor de start și a site-urilor
web, cercetare, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, întreținere, actualizare și
închiriere de software de calculator, programare
pe calculator.

───────

(210) M 2020 07035
(151) 02/10/2020
(732) DECU LUMINITA CORNELIA, STR.

PIATA UNIRII NR. 8 C4/5, JUD
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
PROSTATISYN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 07036
(151) 02/10/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

SOS. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCURESTI, 011346,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SIGURANȚA UNUI

TRAI MAI BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Magneți, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
16. Produse de imprimerie, materiale imprimate.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii politice și anume:
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecție, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2020 07037
(151) 02/10/2020
(732) Adobe Inc., 345 PARK AVENUE,

CA, SAN JOSE, 95110,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A
(300)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

35. Servicii de consultanță în afaceri în
domeniile marketingului, publicității şi gestionării
experienței clienților, furnizarea de consultanță,
servicii de consiliere și informații tehnice în
domeniile marketingului și publicității digitale,
strategiei de afaceri digitale și desfășurării
afacerilor pe platforme de software de comerț
electronic pentru calculator, consultanță în
organizare și management de afaceri, servicii
de optimizare a afacerilor, și anume, consultanță
în managementul afacerilor în legătură cu
strategia, marketingul, vânzările și operarea
cu utilizarea modelelor analitice și statistice
pentru înțelegerea și prezicerea consumatorilor,
afacerilor și a tendințelor și acțiunilor pieței,
furnizarea de servicii de informatii pentru
afaceri, furnizarea de servicii de informații pentru
clienți în domeniul analizei campaniilor de
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în publicitate și marketing, și anume, furnizare
de servicii de publicitate și marketing pentru
prognoză, gestionare, monitorizare și optimizare
a performanței campaniilor de publicitate și
marketing, analiza datelor de afaceri, cercetări
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de piață și analize de afaceri, servicii de
analiză statistică și raportare în scopuri
comerciale, furnizarea de servicii de marketing
și publicitate comerciala pentru întreprinderi cu
volume mari de date care trebuie valorificate
pentru recomandări inteligente și avantaje
decizionale prin știința datelor, și anume
inteligența artificială (AI), tehnologii și algoritmi
de învățare automată și învățare profundă,
gestionarea computerizată a bazelor de date,
colectarea, raportarea, analiza și integrarea
datelor referitoare la utilizarea site-urilor web și a
aplicațiilor altora, utilizarea altor date din diverse
surse și eficacitatea campaniilor de publicitate și
marketing, efectuarea de anchete de cercetare
de afaceri și de piață, pregătirea electronică a
rapoartelor de afaceri referitoare la satisfacția
și atitudinea clienților și angajaților, climatul
organizațional sau eficacitatea și utilizarea site-
urilor web, proiectarea și cercetarea sondajelor
în domeniul campaniilor și analizei de publicitate
și marketing.
42. Servicii de calculatoare, și anume, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), proiectare de software de calculator,
consultare de software de calculator și servicii
de furnizor de găzduire în cloud, oferind software
pentru publicitate digitală și marketing, analize,
comerț electronic și managementul experienței
clienților, servicii de consultanță informatică în
domeniul proiectării, implementării și utilizării
sistemelor software pentru calculator de comerț
electronic pentru terți, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
crearea, prognozarea, executarea, gestionarea,
monitorizarea, urmărirea, testarea și optimizarea
performanței și eficacității campaniilor de
publicitate digitală și marketing pe mai
multe canale, inclusiv site-uri web, rețele
sociale, video online , site-uri web mobile,
aplicații mobile, dispozitive mobile, TV, e-
mail, afișare și publicitate de căutare, software
ca serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru gestionarea activelor digitale
și gestionarea conținutului web, software ca
serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru utilizare în gestionarea călătoriei
și experienței clienților, software ca serviciu
(SaaS), și anume furnizarea de software
pentru măsurarea, segmentarea și analiza
audienței online, software ca serviciu (SaaS),
și anume furnizarea de software în domeniul
analizei web care colectează, gestionează,
integrează, analizează, monitorizează și
urmărește activitatea vizitatorilor site-ului web
în scopul îmbunătățirii experiențelor online și
optimizării performanței și eficacității campanii și
site-urilor de publicitate și marketing atât online,

cât și offline, software ca serviciu (SaaS), și
anume, furnizarea de software de automatizare a
marketingului, software de marketing omnicanal,
software de generare a ghidarii și software
pentru marketing bazat pe cont, software ca
serviciu (SaaS) și anume furnizarea de software
de calculator pentru a permite utilizatorilor să
efectueze tranzacții electronice de afaceri în
domeniul comerțului electronic, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru servicii de publicitate tv bazate pe date,
platforma ca serviciu (PaaS) cu platforme de
software de calculator pentru depozitarea și
gestionarea datelor, colectarea datelor, analiza
datelor, raportare, segmentare, vizualizare și
prezentare a datelor, platforma ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, afișarea,
vizualizarea, optimizarea, testarea, măsurarea
și gestionarea datelor clienților, platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme software de
calculator pentru analiza clienților, platforma ca
serviciu (PaaS), și anume, o platformă pe partea
cererii (DSP) pentru planificarea, cumpărarea,
măsurarea și optimizarea publicității, software
ca serviciu (SaaS) care conține software pentru
un cadru de servicii de informatii bazate pe
știința datelor folosind inteligența artificială (AI)
și învățarea automată pentru îmbunătățirea
experiențelor digitale în domeniile gestionării
experienței clienților și livrării de marketing
și publicitate, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat folosind știința
datelor, și anume, inteligență artificială (AI),
învățare automată, învățare profundă, învățare
statistică și exploatarea datelor, pentru predicție
contextuală, personalizare, analize predictive,
modelare predictivă, vizualizare și informatii
de afaceri (business intelligence), servicii de
furnizor de servicii de aplicații (ASP) cu software
de interfață de programare a aplicațiilor (API)
pentru construirea, crearea și dezvoltarea de
publicitate digitală și marketing, analize, comerț
electronic și aplicații și integrări de gestionare
a experienței clienților, furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduire, gestionare,
dezvoltare, analiză și întreținere de aplicații,
software și site-uri web ale tertilor în domeniile
publicității, marketingului, analizei, comerțului
electronic și gestionării experienței clienților,
servicii de furnizor de servicii de aplicații (ASP)
cu software de calculator pentru utilizare la
crearea, proiectarea, construirea, publicarea
și gestionarea site-urilor web, furnizor de
servicii de aplicații (ASP), și anume furnizarea
de software și instrumente de dezvoltare
software utilizate pentru a crea și livra conținut
video, multimedia, publicitar, de marketing și
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promoțional prin internet, rețele de calculatoare,
alte rețele de telecomunicații și dispozitive de
comunicații mobile, software ca serviciu (SaaS),
și anume, furnizarea de software pentru crearea,
gestionarea, livrarea, publicarea și distribuirea
de conținut publicitar mobil, web și digital,
pe mai multe canale, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
gestionarea, colectarea, integrarea, raportarea,
analiza, vizualizarea, indexarea, filtrarea și
partajarea unei largi varietăți de date și
informații privind comportamentul vizitatorilor
site-ului web în domeniul optimizării afacerii
online, software ca serviciu (SaaS), și anume,
furnizarea de software pentru utilizare în
managementul marketingului de căutare, și
anume, software care gestionează, colectează,
integrează, analizează, raportează și urmărește
rezultatele căutării pe internet și o mare
varietate de date și informații referitoare la
activitatea utilizatorului pe site-uri web, servicii
de exploatare de date, servicii de calculatoare,
și anume, furnizarea de informații tehnice și
servicii de consultanță în domeniul software-
ului de calculator și cloud computing, furnizarea
de servicii de asistență tehnică sub formă
de depanare în domeniul software-ului de
computer și cloud computing, servicii de
asistență tehnică în înființarea magazinelor
de comerț electronic, și anume, depanarea
implementării și utilizării sistemelor software
de comerț electronic pentru calculator și
proiectarea paginilor de start și a site-urilor
web, cercetare, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, întreținere, actualizare și
închiriere de software de calculator, programare
pe calculator.

───────

(210) M 2020 07039
(151) 02/10/2020
(732) BIG ARTFOOD SRL, STR. MOISE

DOBOŞAN NR. 123/A, ET.1, AP.3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SMOKING BARBEQUE & BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 23.01.01; 02.01.01;
02.01.03; 24.09.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 290C), galben (Pantone
4008-C, 296-C, 3965-C, 123 C, 2040-
C), roşu (Pantone 711-C), verde închis
(Pantone 618 C), vişiniu (Pantone
4102 C), maro deschis (Pantone
7587 C), albastru închis (Pantone 656
C), maro închis (Pantone 440), roşu
deschis (Pantone 1797 C, 7506-C), roz
(Pantone 663 C), maro (Pantone 724
C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/10/2020-04/10/2020

(210) M 2020 07040
(151) 02/10/2020
(732) CASA CALIOPY SRL, B-DUL

GHENCEA NR.28, BL.C87,
SC.B, AP.58, ET.10, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRUMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.14

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

29. Fructe preparate, fructe tăiate, fructe
deshidratate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate
prelucrate, legume conservate.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, legume crude, legume
neprelucrate, legume proaspete.
35. Furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației.

───────

(210) M 2020 07041
(151) 02/10/2020
(732) FABRIKA DADA 94 BIS SRL,

STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 25A, MANSARDĂ, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DADA

(531) Clasificare Viena:
18.01.05; 27.05.01

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 07042
(151) 02/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

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

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cocorico Original THE
CLEANEST CHICKEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C)

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,
pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiuleț de pui, ciocănele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de

carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale.

───────
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(210) M 2020 07043
(151) 02/10/2020
(732) IONUT CIPRIAN COZMA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SAT VIȘEU DE JOS NR. 1093,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Pensiunea Maramures

(531) Clasificare Viena:
26.07.25; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, galben, crem,
gri

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2020 07044
(151) 02/10/2020
(732) ZONE DEVELOPMENT S.R.L.,

COMUNA TUNARI, CALEA
BUCURESTI NR. 91, JUDEȚUL
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

zone 313

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 07045
(151) 02/10/2020
(732) SC BODESCU EXPORT IMPORT

SRL, PARC INDUSTRIAL SUD,
PARCELA 16, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, 440247,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

AMURG Totu-i vis si
armonie Noapte buna

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 27.05.01; 29.01.12

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

10. Saltele antidecubitus, de uz medical.
20. Saltele, saltele ignifuge, saltele camping,
saltele de schimb, cadre pentru saltele, saltele
cu arcuri, saltele de pat, saltele din spumă,
covorașe pentru camping (saltele), saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit.

───────

(210) M 2020 07047
(151) 02/10/2020
(732) COROAMA OTILIA VALERICA,

SAT PARTA NR.674, JUDEȚUL
TIMIȘ, COMUNA PARTA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP.07,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

La Otilia Dacă exigența
cere proaspăt, existăm noi

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 08.03.08; 05.03.17; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, alb,
negru, gri

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

29. Produse lactate, produse lactate si
înlocuitori, deserturi preparate din produse
lactate, creme tartinabile pe bază de lactate,
produse lactate tartinabile, deserturi reci din
produse lactate, brânză rasă, brânză albă,
brânză de oaie, amestecuri de brânză, creme de
brânză, brânză cu mucegai, brânză cancoillotte,
brânză cheddar, brânză quark, înlocuitori de
brânză, creme tartinabile pe bază de brânză
(sosuri de brânză), brânză cu ierburi, brânză
scursă, brânză tartinabilă, praf de brânză, iaurt,

iaurturi cremoase, iaurturi aromate, iaurt de
băut, iaurt de soia, iaurturi de băut, deserturi
din iaurt, iaurt preparat din lapte de capră,
băuturi pe bază de iaurt, preparate pentru
fabricarea iaurtului, smântână (produse lactate),
băuturi pe bază de produse lactate, frișcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
brânză prelucrată, brânză topită, înălbitori pentru
băuturi (lactate), praf de frișcă (produse lactate),
produse tartinabile lactate cu conținut redus de
grăsimi.

───────

(210) M 2020 07048
(151) 02/10/2020
(732) ZENDENT MEDICAL SRL, STR.

MARASESTI NR. 249, BL. 5A, SC.
B, PARTER, AP. 21, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZenDent

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01

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

44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
prestate de medici, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, consultații stomatologice,
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asistență stomatologică, servicii de igienă
dentară, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici dentare, servicii
de ortodonție.

───────

(210) M 2020 07049
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SA, ȘOS. ALBA IULIA, NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR.51, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ONCOFREE

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

5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 07050
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SA, ȘOS. ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR.51, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PRIMUMED

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

5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 07051
(151) 02/10/2020
(732) FROZEN MONKEYS SRL, STR.

IZVOARE NR. 10, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Charlie's Clinic Vet

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

44. Chirurgie veterinară, îngrijire de animale
de companie, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de fecundare
in vitro pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de inseminare
artificială, servicii de radiografie, servicii de
spitale pentru animale de companie, servicii
de spitalizare pentru animale, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
sterilizarea animalelor, stomatologie veterinară,
servicii veterinare, curățarea animalelor de
companie, perierea animalelor de companie,
consiliere cu privire la hrănirea animalelor.

───────

(210) M 2020 07052
(151) 02/10/2020
(732) TRANSPORT SERVICE GROUP

SRL, STR. CRISTEA MATEESCU
NR.5, BL.T6A, SC.1, ET.7,
AP.41, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP.07,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
DRUMURI BUNE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicații software, aplicații software
descărcabile, aplicații software pentru web,
aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații software de calculator, descărcabile,
software pentru servere de aplicații, software
și aplicații pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații software pentru
dispozitive fără fir, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software informatic care permite calculatoarelor
să ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, dispozitive de navigație GPS, software
pentru sisteme de navigație GPS, aparate de
sistem de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), receptoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), senzori giroscopici
care folosesc funcții GPS, software de navigație,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet.
39. Consiliere privind serviciile de expediere
a mărfii, consultanță în domeniul serviciilor
de transport, oferită de call center-uri și
de hotline-uri, consultanță profesională privind
transportul, furnizare computerizată de informații
de călătorie, furnizare de date referitoare
la orare, furnizare de informații despre
servicii de parcare a vehiculelor, furnizare de
informații despre brokeraj de mărfuri, furnizare
de informații despre servicii de descărcare
a mărfurilor, furnizare de informații privind
tarifele, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, furnizare de informații
rutiere și de trafic, furnizare de informații
referitoare la condițiile rutiere, furnizare de
informații referitoare la coduri poștale, informații
în domeniul transportului, informații privind
transportul, informații în domeniul traficului,
logistică de transport, servicii computerizate
de informații privind transportul, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
mărfuri, servicii de consiliere privind transportul,
servicii de consultanță în domeniul transportului,
servicii de informare referitoare la transportul de
bunuri, servicii de informații privind localizarea
mărfurilor, servicii de informații privind mutarea
încărcăturii, servicii de informații privind traficul,

servicii de informații privind starea drumurilor,
stabilire de rute pentru vehicule prin calculator
în rețele de date, furnizare de informații privind
tarifele de transport, furnizare de informații
referitoare la transportul rutier.
42. Servicii de certificare de date transmise
prin telecomunicații, servicii de certificare
de mesaje transmise prin telecomunicații,
servicii de autentificare de date transmise prin
telecomunicații, servicii de asistență tehnică
(consultanță) în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de autentificare (control) de date
transmise prin telecomunicații, servicii de
autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de proiectare
și planificare de echipamente pentru
telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07053
(151) 02/10/2020
(732) Univers Enciclopedic Books SRL,

STR. LUIGI CAZZAVILLAN NR. 17,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Univers Enciclopedic

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

16. Tipărituri, cărți, produse de imprimerie,
publicații (periodice) imprimate.

───────
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(210) M 2020 07054
(151) 02/10/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EAT SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

35. Publicitate.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 07055
(151) 02/10/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

noa residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2020 07056
(151) 02/10/2020
(732) SC GOLDEN DATA WEB

SOLUTIONS SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 726-727,
JUDETUL CLUJ, GILAU, 407310,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Atelier de Broderie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 07057
(151) 02/10/2020
(732) LIVE STREAMING PROVIDER,

STR. ROVINARI, NR. 35, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MK STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:GRI (HEX #363435),
galben (HEX #D9C367, #786E49,
#A49557, #C5B161)

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru terți,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor în domeniul
francizelor, asistență în afaceri, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicații,
abonament la un pachet media de informații,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), actualizarea informațiilor publicitare într-
o bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,

administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, căutare de sponsorizare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de broșuri publicitare, crearea materialului
publicitar, furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere de contracte de publicitate
și promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
furnizare de servicii publicitare, întocmire de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame.
38. Furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii
de telecomunicații, telecomunicatii, furnizare
de instalații de telecomunicații, furnizare de
instalații pentru teleconferințe, furnizare de
instalații pentru transmisia și recepția prin
radio, furnizarea accesului la infrastructuri de
telecomunicații pentru utilizatori terți, închiriere
de aparate pentru transmisia de imagini,
închiriere de aparate pentru livrarea de
mesaje, închiriere de aparate pentru preluarea
apelurilor telefonice, închiriere de aparate
pentru stocarea de mesaje, închiriere de
aparate pentru transmisia de semnale video,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de canale
de comunicații, închiriere de dispozitive și
echipament de telecomunicații pentru conectare
la rețele, închiriere de echipamente de difuzare
pentru transmisii exterioare, închiriere de
megafoane, închiriere de modemuri, închiriere
de linii telefonice, închiriere de instalații de
radiodifuziune sonoră și vizuală, închiriere de
telefoane, închiriere de telefoane inteligente,
închirieri de aparate de comunicații, închirieri
de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru comunicații, închirieri de aparate
pentru transmiterea de mesaje, închirieri de
aparate și echipamente de comunicații, închirieri
de aparate și instalații de telecomunicații,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de camere de
chat virtuale (chatroom) pentru rețele sociale,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de linii
de chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea accesului la spații de chat
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pe internet, furnizare de camere de chat online
pentru rețelele sociale, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare de
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori.
41. Divertisment de tipul mesajelor telefonice
preînregistrate, cu referințe sexuale, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul prezentărilor de modă, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de filme
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice.
42. Servicii de programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet,
servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, administrare de servere pentru poștă
electronică, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, exploatare
de date, gestionarea motoarelor de căutare,

închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, întreținere de software de prelucrare
a datelor, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor.

───────

(210) M 2020 07058
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YACHTDIVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

41. Producția de emisiuni de radio sau
televiziune cu aceste subiecte, activități sportive
sau de divertisment în legătură cu scufundările
marine, servicii de educație, instruire și
formare în scufundare marină, furnizarea de
traininguri, consultanță, cursuri, workshopuri,
seminarii în domeniul scufundarilor marine și
al echipamentelor de scufundare, servicii de
consultanță în materie de educație marină,
instruire, predare, prezentare și demonstrații de
scufundări și pentru utilizarea echipamentelor
de scufundări, scufundări recreative și de
divertisment, organizarea de jocuri, concursuri
și competiții în acest domeniu (educație sau
divertisment), închiriere de echipamente pentru
scufundări subacvatice, furnizarea online de
publicații electronice nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât cele publicitare, publicarea
cărților, publicare de ziare și reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
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globale de calculatoare, publicare multimedia de
reviste, broșuri, cursuri.

───────

(210) M 2020 07059
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA ,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DeepFit UNDERWATER
FITNESS &

MENTAL TRAINING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, marketing si promovare prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta, în legătură cu activitățile sportive,
în special scufundările subacvatice, servicii de
comerț (vânzare en gros sau en detail) şi
regruparea în avantajul terților de produse
si servicii in domeniul scufundărilor și pentru
scafandri (exceptând transportul lor), precum
și cursuri de prim ajutor, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, rețele de socializare
sau platforme online, astfel încât terții să
le cunoască şi să le achiziționeze comod,

informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori.
41. Servicii de educație, formare și instruire în
domeniul scufundărilor și în domeniul sportiv în
general, servicii educaționale privind abilitățile
în scufundările de agreement sau profesioniste,
instruire în tehnici sportive, ateliere organizate
în scopuri educative, instruire (coching) sportivă,
servicii de pregătire si educație pentru scafandri,
antrenamente și pregătire fizică și mentală
pentru scafandri, organizarea de cantonamente
de pregătire pentru scafandri, cursuri de nutriție,
consiliere și consultanță legată de condiția fizică
a scafandrilor, cursuri, formare și instruire de
prim ajutor în situații de urgență, instruire în
domeniul asistenței medicale și al nutriției în
domeniul scufundărilor, servicii de antrenamente
fizice si mentale pentru scafandri, cursuri sau
programe personalizate ori de echipă, servicii
de creare și implementare a unor programe de
antrenament special care combina elementele
fizice cu elementele psihologice, nutriția și
fitness, organizare si coordonare de programe
de antrenamente și cursuri în domeniul
scufundărilor subacvatice destinate scafandrilor
amatori sau profesioniști, servicii de consiliere și
de pregătire pentru menținerea condiției fizice și
psihice a scafandrilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale și fizice ale
sportivilor și scafandrilor, editare de texte scrise,
publicare de cărți, reviste, ziare, periodice,
cataloage, broșuri, jurnale, comentarii, articole
în domeniul scufundărilor, inclusiv pe internet
sau on-line, furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât cele publicitare, publicarea cărților
și a broșurilor, publicare de ziare și reviste
electronice online, accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, organizarea
de concursuri, turnee, conferințe, competiții, gale
şi simpozioane, seminarii, webinarii, workshop-
uri, demonstratii, evenimente de specialitate,
toate acestea in domeniul subacvatic.

───────
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(210) M 2020 07060
(151) 02/10/2020
(732) AVANGARDIS SRL, BD. PIPERA,

NR. I/VII, CLADIREA NORD CITY
TOWER, ET.8, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DEMOCRACY MANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.14

(591) Culori revendicate:verde , albastru,
negru

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate (programe),
carduri de memorie USB, cărți electronice,
publicații electronice descărcabile, reviste
electronice, aparate de copiere, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, dispozitive pentru
stocarea de date, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului

electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare
pentru prize, antene și componente ale
antenelor, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
și fire electrice, carduri de memorie, circuite
electrice și circuite imprimate, dispozitive
de memorie, software, aplicații software,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
terminale de plată, dispozitive de distribuire și
sortare a banilor, încărcătoare, baterii, piese
și accesorii pentru aparate de comunicații,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, buletine informative descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, casete
preînregistrate, desene animate descărcabile
sau înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
fișiere de date înregistrate, platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, software
de comunicare, retealistică și rețele sociale
înregistrate.
35. 35Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, agenții de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, analize
publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea spaţiului publicitar, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de logouri publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de telemarketing, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de creare de mărci (publicitate și
promovare), publicitate prin toate mijloacele
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publice de comunicare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, dezvoltarea de concepte
publicitare, administraţie comercială, editare-
tehnoredactare texte publicitare, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu pahare, vase de băut și articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din
hârtie și carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și

cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu telefoane inteligente, tablete inteligente,
încarcătoarea pentru telefoane și tablete, folii
de protecție pentru telefoane și tablete, căști
audio pentru telefoane și tablete, selfie-stick-uri,
huse de protecție pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate și instrumente medicale
și veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
02/10/2020-04/10/2020

articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, piele și imitație de piele, blănuri
și piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere,
băuturi alcoolice, articole pentru uz cu tutun,
chibrituri, tutun și produse de tutun inclusiv
înlocuitori, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu CD-uri și DVD-uri
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, administrare
de afaceri, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea centrelor de apeluri pentru terți,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, asistență în afaceri,
consultanță în marketing comercial, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
campanii promoționale, cronică publicitară,
crearea materialului publicitar, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de anunțuri publicitare, date referitoare la
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, înregistrarea de
comunicate scrise și de date (lucrări de birou),
întocmire de rapoarte economice, intermediere
publicitară, investigații comerciale, management
de afaceri comerciale, servicii de informații
comerciale cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.
41. 41Educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
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servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
servicii pentru publicarea de ghiduri, servicii de
publicare de text electronic, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise (cu
excepția celor publicitare), servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, pregătire
de subtitrare pentru evenimente teatrale în
direct, servicii educaționale și de predare,
producție de televiziune, concerte muzicale
pentru televiziune, producția de emisiuni de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, traducere lingvistică,
servicii de traducere, traducere și interpretare,
traducere în format braille, furnizare de
servicii de traducere, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare și traducere,
furnizarea de meditații de pregătire în domeniul
matematicii, furnizarea de meditații de pregătire
în domeniul geometriei, furnizare de instalații
pentru meditații, pregătire și instruire, testarea

vocațională (educațională), educație vocațională
pentru tineri, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte (altele decât cele publicitare),
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de spectacole muzicale, servicii de
mixare muzicală, servicii de divertisment muzical
cu jazz, furnizare de informații în domeniul
muzicii, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de spectacole
în direct, spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, organizare de festivaluri
legate de muzica, producții de teatru, producția
pieselor de teatru, management artistic de
teatru, prezentare de piese de teatru, producție
de spectacole de teatru, servicii de producție
de teatru, producție de piese de teatru,
coordonare de spectacole de teatru, regizare
de spectacole de teatru, furnizare de instalații
de teatru, regizare de piese de teatru, servicii
de rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, închirirere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, prezentarea
de spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, organizarea spectacolelor,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole în direct,
prezentarea de spectacole de revistă oferite
în săli de spectacole, regizare de spectacole
muzicale, organizare de festivaluri, fotografie,
producție audio și video și fotografie, instruire
în fotografie, servicii ale unui fotograf, editare
de fotografii, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de discotecă (divertisment),
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dublări, servicii de amuzament, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată nedescărcabile, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă.
42. 42Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, computerizare în nori (cloud
computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţ, amenajare/design interior, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software de
calculator pentru gestiune financiară, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, proiectare
de hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, cercetare în domeniul
mijloacelor de comunicare sociale, programare
de aplicații multimedia, platformă ca serviciu
(PaaS), găzduire de conținut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului ca
serviciu (AcaaS), servicii IT, dezvoltare software,
programare și implementare, actualizare de
pagini de internet, actualizarea software-ului,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, închiriere de software
de calculator, asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil, servicii de proiectare,
servicii de ilustrare (design), servicii de design de
brand, servicii de design de produs, servicii de
arhitectură, găzduire de conținut digital, și anume
jurnale și bloguri online, programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet.

───────

(210) M 2020 07061
(151) 02/10/2020
(732) GEORGE-RAZVAN MICU, STR.

GENERAL MANU, NR. 22, ETAJ.
2, AP.3, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Massaranduba

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
furnizate de restaurant, bar şi bistro, servicii de
catering, servicii de închiriere de sezlonguri.

───────
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(210) M 2020 07062
(151) 03/10/2020
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU,
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BLOC CL 7, ETAJ 3, APARTAMENT
10, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STARFIELD

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

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, al
aplicațiilor software sau al emisiunilor de tip
teleshopping, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de servicii, și
anume servicii de comerț de produse, servicii
bancare, servicii de furnizare a alimentelor
și băuturilor, servicii de înfrumusețare, servicii
oferite de săli de sport, servicii de divertisment
pentru copii oferite prin intermediul locurilor
de joacă, servicii de divertisment, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, permiţând clienţilor
să vadă şi să achizitioneze în mod
convenabil aceste servicii, publicitate, servicii
de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor

pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de intermediere
comercială, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
financiare, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea de clădiri și spații în clădiri,
management imobiliar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spații comerciale în mall-uri, galerii,
magazine, ansambluri rezidențiale, centre
comerciale, închirierea apartamentelor, servicii
ale administratorilor de imobile (clădiri), de
exemplu servicii de închiriere sau evaluare sau
finanţare, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, cumpărarea și vânzarea de
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile imobiliare, consultanță imobiliară.

───────
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(210) M 2020 07063
(151) 03/10/2020
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU,
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BLOC CL 7, ETAJ 3, APARTAMENT
10, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FORWARD

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

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, al
aplicațiilor software sau al emisiunilor de tip
teleshopping, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de servicii, și
anume servicii de comerț de produse, servicii
bancare, servicii de furnizare a alimentelor
și băuturilor, servicii de înfrumusețare, servicii
oferite de săli de sport, servicii de divertisment
pentru copii oferite prin intermediul locurilor
de joacă, servicii de divertisment, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, permiţând clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze în mod
convenabil aceste servicii, publicitate, servicii
de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor

pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de intermediere
comercială, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
financiare, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea de clădiri și spații în clădiri,
management imobiliar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spații comerciale în mall-uri, galerii,
magazine, ansambluri rezidențiale, centre
comerciale, închirierea apartamentelor, servicii
ale administratorilor de imobile (clădiri), de
exemplu servicii de închiriere sau evaluare sau
finanţare, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, cumpărarea și vânzarea de bunuri
imobiliare (clădiri și spații în clădiri), furnizare
de informații privind proprietățile imobiliare,
consultanță imobiliară.

───────
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(210) M 2020 07064
(151) 03/10/2020
(732) CRISTIAN CATEA, SOSEAUA

OLTENITEI NR 162, BLOC 3,
APARTAMENT 126, SECTOR
4, BUCURESTI, 041323,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EROSINO

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), roşu (HEX #C60800), alb
(HEX #FFFFFF)

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

5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice.
30. Alimente pe bază de cacao, ciocolată.
32. Siropuri pentru băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2020 07065
(151) 03/10/2020
(732) SENTRUMDENT DVG SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 20, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400495,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SENTRUMDENT

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

44. Servicii de stomatologie, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 07066
(151) 04/10/2020
(732) ESES WHEELS SRL, STR.

VINTILA MIHAILESCU, NR.3,
BL.59, ET.8, AP.157, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060391,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eSeS QUALITY POWDER
COAT INNOVATIVE

ENGINEERING SUPERIOR
HAND PREP MIRROR POLISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de recondiționare automobile.
───────

(210) M 2020 07067
(151) 04/10/2020
(732) ASOCIATIA GEEKS FOR

DEMOCRACY, SOSEAUA
COLENTINA NR.16, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

fiecare VOT contează

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
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(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00a5ff)

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire.

───────


