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Cereri Mărci publicate în 09/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01212 02/03/2020 ALBATROS SOFTWARE SRL @broker

2 M 2020 01608 02/03/2020 Târgu Mureş Shopping City
S.R.L.

SHOPPING CITY TÂRGU
MUREŞ

3 M 2020 01609 02/03/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL SNACK`IN

4 M 2020 01610 02/03/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL SNACK`IN CAMPOFRIO

5 M 2020 01611 02/03/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL SALAM DE IARNA CAMPOFRIO

6 M 2020 01612 02/03/2020 SMARTIT GLOBAL SRL easySales

7 M 2020 01613 02/03/2020 TERAZID EOOD Fratelli

8 M 2020 01614 02/03/2020 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

URIMIL FORTE neuro

9 M 2020 01615 02/03/2020 BUSINESS SI LEADERSHIP
S.R.L.

Antrenor de Viitor

10 M 2020 01616 02/03/2020 SC MEDIATEK ONLINE SRL TKSTAR

11 M 2020 01617 02/03/2020 ZOLTAN UGRON CASTELLUM ERDÉLYI
TÖRTÉNELMI CSALÁDOK

12 M 2020 01618 02/03/2020 SC DANUBIUS EXIM SRL DANUBIUS Gândeşte spre viitor!

13 M 2020 01619 02/03/2020 ALEXANDRU-FLORINEL DEDU NEPAL

14 M 2020 01620 02/03/2020 SC NATANAEL INDUSTRIES
SRL

Ovazel

15 M 2020 01621 02/03/2020 MARIUS MOCAN
MIRELA MOCAN

Somnic Pufos

16 M 2020 01622 02/03/2020 S.C. AXEL & CO IMPORT
EXPORT S.R.L.

Axel & co Daruieste viata casei
tale

17 M 2020 01623 02/03/2020 ROOF HOME DESIGN SRL RHD

18 M 2020 01624 02/03/2020 FUNDATIA UMANITARA 'NORD
2001'

SÂNGE PENTRU ROMÂNIA

19 M 2020 01626 02/03/2020 AGRO STEIN SRL PRIME

20 M 2020 01627 02/03/2020 RELU COSMIN DULUBEI MPOW

21 M 2020 01628 02/03/2020 SC SMOOTHIE FRESH 2019
SRL

NATURAL SMOOTHIES EST
2016 ZMUDY

22 M 2020 01629 02/03/2020 AGRO STEIN SRL STEIN COLLECTION

23 M 2020 01630 02/03/2020 AMEDI & SONS SRL HA HOTEL AVENTUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01631 02/03/2020 ANAMARIA-MIHAELA IVAN ALIANŢA PENTRU BISTRIŢA-

NĂSĂUD BN

25 M 2020 01633 02/03/2020 RELU COSMIN DULUBEI NAKED COSMETICS

26 M 2020 01634 02/03/2020 SMC HADACREAM 2019 SRL Hada FASHION StilModaCalitate

27 M 2020 01635 02/03/2020 AGROCOSM CONSULT SRL Nepotul Micul Grădinar

28 M 2020 01636 02/03/2020 AGROCOSM CONSULT SRL Bunicul Micul Grădinar

29 M 2020 01637 02/03/2020 AGROCOSM CONSULT SRL Bunica Micul Grădinar

30 M 2020 01638 02/03/2020 RELU COSMIN DULUBEI BLUEDIO

31 M 2020 01639 02/03/2020 LAURENTIU GHEORGHE Branza de Baneasa

32 M 2020 01640 02/03/2020 OSHER MOSONEGO DOCTOR ANNABEES MIND
YOUR HEALTH

33 M 2020 01641 02/03/2020 BASSAM DABBAS B Bassam Concept Salon

34 M 2020 01642 02/03/2020 DIFF BREWING SRL WALLACHIA

35 M 2020 01643 02/03/2020 COVALACT S.A. Smântână Ardelenească
Covalact de Țară

36 M 2020 01644 02/03/2020 S.C. LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

Next Gen CONFERENCE

37 M 2020 01645 02/03/2020 VISUAL PROJECTION 2018
SRL

VISUAL EXPERIENCE

38 M 2020 01646 02/03/2020 IMPLANT EXPERT DENTAL
LAB SRL

DentaLab

39 M 2020 01647 02/03/2020 2CHEFS HUB S.R.L. 2Chefs

40 M 2020 01648 02/03/2020 FABIANI COUTURE S.R.L. FD FABIANI DESIGN

41 M 2020 01649 02/03/2020 DESIGN VERDE VIU SRL greenarium

42 M 2020 01650 02/03/2020 PUIU GHEORGHE VASILESCU RIDE & RIDE

43 M 2020 01651 02/03/2020 SC PRO GRANIT TRADING
SRL

UNIVERSUL SCULELOR

44 M 2020 01652 02/03/2020 ACS UNIREA DOBROESTI A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

45 M 2020 01653 02/03/2020 DANIEL LUPU RESTAURANT PIZZERIE
TERASA STEFAN

46 M 2020 01654 02/03/2020 MOBILE POINT SRL SERVICEPACK

47 M 2020 01655 02/03/2020 RADU IANCEOGLU Apivera
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(210) M 2020 01212
(151) 02/03/2020
(732) ALBATROS SOFTWARE SRL,

STR. INDUSTRIEI NR. 13, BL.
11, SC. 4, ET. 2, AP. 72, CAM.
2, JUDETUL BRAILA, BRĂILA,
810379, BRĂILA, ROMANIA

(540)

@broker

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
03.07.24

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

clase:
9. Software de dezvoltare a unui site web,
software de calculator pentru crearea de site-uri
web dinamice,
software pentru crearea de materiale publicitare
online pe site-uri web, software informatic
destinat utilizării
în crearea și elaborarea de site-uri web,
software, aplicații software.

───────

(210) M 2020 01608
(151) 02/03/2020
(732) Târgu Mureş Shopping City

S.R.L., CALEA FLOREASCA NR.
169A, CLADIREA A, SECTIUNEA
A 5.1., BIROUL 48, ET. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SHOPPING CITY
TÂRGU MUREŞ

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
39. Transport, respectiv: parcarea maşinilor,
închirierea de garaje, închirierea spaţiilor de
parcare, închirierea depozitelor, ambalarea şi
depozitarea a marfurilor, livrări de bunuri,
depozitarea de produse sau bunuri, , depozitarea
fizică a datelor sau a documentelor stocate
electronic, organizare de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor, concertelor, conferinţelor,
congreselor, seminariilor, spectacolelor,
prezentări cinematografice, organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament), prezentăti
în săli cinematografice, publicarea cărţilor şi
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jurnalelor electronice online, publicarea textelor,
altele decât textele publicitare.
43. Restaurante şi cazare temporară, respectiv,
închirierea sălilor de şedinţă.

───────

(210) M 2020 01609
(151) 02/03/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, RO, .

(540)
SNACK`IN

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01610
(151) 02/03/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, RO, .

(540)
SNACK`IN CAMPOFRIO

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,

îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01611
(151) 02/03/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, RO, .

(540)
SALAM DE IARNA

CAMPOFRIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01612
(151) 02/03/2020
(732) SMARTIT GLOBAL SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 8A,
MANSARDA, AP. 13, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, SAT ROŞU,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

easySales
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, prouectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 01613
(151) 02/03/2020
(732) TERAZID EOOD, 1528 DISTRICT

GARA ISKAR 5004, STR. NO 5,
SOFIA, BULGARIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Fratelli

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

1. Materiale de filtrare (chimice, minerale,
vegetale și alte materiale în stare brută),
materiale plastice neprelucrate, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
preparate chimice și materiale pentru filme,
fotografie și imprimare, rășini artificiale și
sintetice în stare brută, substanțe, produse și
preparate chimice și elemente naturale, săruri
pentru uz industrial, rășini în stare brută și
sintetice, îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, agenți de
întărire a materialelor pentru lucrări decorative,
agenți de întărire a pânzelor pentru lucrări
artistice, amidon de cartof de uz industrial,
amidon de uz industrial, amidon destinat
utilizării la fabricare textilelor, amidon destinat
utilizării la fabricarea hârtiei, amidon hidrolizat
de uz industrial, amidon modificat pentru uz
industrial, amidon natural pentru uz industrial,
amidon pregelatinizat de uz industrial, amidon
pregelatinizat modificat, de uz industrial, amidon
utilizat la fabricarea hârtiei si a materialelor
textile, dextrine pentru uz industrial, agenți

de dezlipire (produse chimice de fluidificare
a amidonului), dimensiune pentru utilizare
în industria textilă, enzime de dextrinizare,
lipiciuri (apreturi), pastă de amidon (adeziv),
cu excepția celei pentru papetărie sau menaj,
făină de tapioca de uz industrial, substanțe
de umplere pentru caroserii de autovehicule
și pentru reparații anvelope, carbon pentru
filtre pentru îndepărtarea impurităților organice
din apă, chit cu ulei (mastic), chit pentru
geamuri, chit utilizat de instalatori pentru
fixarea toaletelor, chituri (materiale de umplere),
chituri pentru caroserii destinate utilizării în
industria aerospațială, chituri și alte produse de
umplere, compoziții de adezivi și chituri pentru
repararea elementelor de etanșare, compoziții
pentru repararea anvelopelor auto, compuși
pentru peticirea cavităților la vehicule, compuși
pentru peticirea fisurilor la vehicule, compuși
pentru peticirea găurilor la vehicule, compuși
pentru umplerea cavităților la vehicule, compuși
pentru umplerea fisurilor la vehicule, compuși
pentru umplerea găurilor la vehicule, compuși
sub formă de pastă din pulberi ceramice
și de sticlă distribuite într-un agent purtător,
compuși sub formă de pastă din pulberi
ceramice și de sticlă, ce formează straturi
dielectrice pe microcircuite, elemente minerale
de umplere utilizate în scopuri industriale,
masticuri pentru caroseriile autovehiculelor,
materiale de umplutură derivate din carbonat
de calciu, materiale de umplutură derivate
din minerale albe, materiale de umplutură
minerale folosite în fabricație, mortar chimic
de etanșare folosit în industria construcțiilor,
pastă de umplere din poliester, paste care
conțin sticlă întărită cu metal, folosite în
industrie, paste care conțin sticlă, folosite în
industrie, paste de umplere, poliesteri folosiți
la repararea găurilor din suprafețe, poliesteri
folosiți la repararea neregularităților de pe
suprafețe, poliesteri folosiți la umplerea găurilor
din suprafețe, poliesteri folosiți la umplerea
neregularităților de pe suprafețe, poliesteri sub
formă de paste folosiți la umplerea găurilor din
suprafețe, preparate chimice pentru umplerea
defectelor la repararea caroseriilor vehiculelor,
preparate chimice pentru umplerea orificiilor din
caroseriile pentru vehicule, preparate chimice
pentru umplerea urmelor de lovitură la repararea
caroseriilor vehiculelor, produse de umplere
derivate din carbonat de calciu, produse pentru
încleierea hârtiei, folosite în industrie, substanțe
de umplere pentru ranforsare, substanțe din
pastă de poliester folosite la repararea
crăpăturilor, substanțe din pastă de poliester
folosite la repararea fisurilor de pe suprafețe,
substanțe din pastă de poliester folosite la
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repararea găurilor în suprafețe, substanțe
din pastă de poliester folosite la umplerea
crăpăturilor, substanțe din pastă de poliester
folosite la umplerea fisurilor de pe suprafețe,
substanțe din pastă de poliester folosite la
umplerea găurilor în suprafețe, umpluturi pentru
agenți de absorbție, umpluturi pentru agenți de
uscare, umpluturi pentru carton, umpluturi pentru
cauciuc, umpluturi pentru ecrane de serigrafie,
umpluturi pentru hârtie, umpluturi pentru pastă
de dinți, umpluturi pentru pământ decolorant,
umpluturi pentru săpunuri, wollastonit căptușit
(metasilicat de calciu) folosit ca material de
umplutură întăritor în adezivi, wollastonit căptușit
(metasilicat de calciu) folosit ca material de
umplutură întăritor în produsele de etanșare,
wollastonit căptușit (metasilicat de calciu) folosit
ca material de umplutură întăritor în vopsele,
acid gluconic, acid proteic concentrat folosit la
fabricarea brânzei, acid succinic, acizi folosiți
la pregătirea hranei pentru animale, acizi
grași polinesaturați, aditivi chimici folosiți la
fabricarea alimentelor pentru animale, aditivi
chimici destinați utilizării ca lianți pentru peleți
furaje, aditivi chimici pentru alimente, aditivi
chimici pentru prelucrarea cărnii, produse pentru
afumarea cărnii, agar, agenți antiaglomeranți
folosiți la fabricarea hranei pentru animale,
agenți conservanți pentru bere, agenți de
demulare folosiți la copt, agenți de rafinare,
agenți de rafinare pentru bere, agenți de
rafinare pentru cidru, agenți de stabilizare
pentru utilizare la alimente, agenți emulsifianți
folosiți în procesul de fabricație a alimentelor,
agenți nutritivi pentru alge, agenți pentru
decantarea și conservarea berii, albumină,
albumină (animală sau vegetală, materie primă),
albumină animală (materie primă), albumină de
malț, albumină de malț (materii prime), albumină
iodată, alcool pentru murarea alimentelor,
alginați pentru industria alimentară, amelioratori
de aluat, amelioratori de făină, amidon de
cartof de uz industrial, antioxidanți folosiți la
fabricarea alimentelor și băuturilor, antioxidanți
folosiți la fabricarea băuturilor, antioxidanți
folosiți la fabricarea produselor alimentare,
aspartam, bacterii pentru industria alimentară,
bacterii probiotice pentru industria alimentară,
bicarbonat de amoniu, bisulfit de sodiu, bisulfură
de calciu, caragenan folosit la producția de
alimente, carbohidrați utilizați ca ingredient
în nutraceutice, produse de uz industrial
pentru frăgezirea cărnii, cazeină pentru industria
alimentară, ceară alimentară pentru industria
alimentară, cleirea vinului, produse de uz
industrial pentru stimularea coacerii, colostru
pentru industria alimentară, compuși pentru
acoperiri metalice, condimente chimice (pentru

produse alimentare), conservanți chimici folosiți
la fabricarea pâinii, conservanți pentru alimente,
conservanți pentru hrana animalelor (produse
chimice), conservanți pentru menținerea în
stare viabilă a culturilor de microorganisme
(de uz industrial), cremă tartar pentru
industria alimentară, cremă tartar pentru uz
chimic, cremă tartar pentru uz industrial,
culturi bacteriene folosite ca adaos pentru
produse alimentare, culturi bacteriene probiotice
pentru industria alimentară, culturi lactice
pentru industria alimentară, diastaze de uz
industrial, digliceride, dioxid de sulf folosit
ca aditivi pentru băuturi pentru a evita
alterarea acestora, edulcoranți cu conținut
caloric scăzut (artificiali, chimici), emulgatori
folosiți în industria alimentară, emulsionanți
pentru crenvuști, emulsionanți pentru prepararea
alimentelor, enzime de uz industrial, enzime
destinate utilizării la fabricarea hranei pentru
animalele de companie, enzime destinate
utilizării la fabricarea nutraceuticelor, enzime
destinate utilizării la fabricarea sucurilor de
fructe, enzime destinate utilizării la prelucrarea
resturilor alimentare, enzime destinate utilizării la
prelucrarea trestiei de zahăr, enzime destinate
utilizării în industria produselor lactate, enzime
folosite la aromatizare, enzime folosite în
alimente, enzime folosite în băuturi, enzime
folosite în industria producătoare de bere,
enzime folosite în panificație, enzime folosite în
înghețată, enzime fungice folosite în industria
berii, enzime pentru alimente și băuturi, enzime
pentru favorizarea digestiei, destinate utilizării la
fabricarea hranei pentru animale, enzime pentru
industria alimentară, eritritol, esteri alimentari,
alții decât cei de uz farmaceutic, esteri de
polioli folosiți ca ingrediente în alimente, esteri
glicerici ai acidului diacetil tartric, extracte de
ceai pentru industria alimentară, extracte din
cofeină și cafeină de uz industrial, extracte
din plante pentru industria alimentară, fermenți
de lapte (preparate bacteriene) utilizați la
fabricarea alimentelor, fermenți de uz chimic,
fermenți lactici pentru industrie folosiți la
procesarea alimentelor, gliadină de uz industrial,
glucoză de uz industrial, glucoză pentru
industria alimentară, gluten de uz industrial,
gluten pentru industria alimentară, acizi grași,
produse pentru disocierea grăsimilor, gumă
arabică uscată prin pulverizare folosită la
fabricarea alimentelor, gumă arabică uscată
prin pulverizare folosită la fabricarea băuturilor,
inulină pentru industria alimentară, isoflavone
pentru prepararea alimentelor, fermenți lactici
de uz chimic, lactitol folosit la fabricarea
de alimente, lactobacillus pentru industria
alimentară, lactoză (neprelucrată), lactoză
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pentru industria alimentară, lactoză pentru uz
industrial, lecitină de uz industrial, folosită
la fabricarea de produse alimentare, lecitină
din soia folosită în fabricarea de produse
alimentare, lecitină folosită în fabricație,
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
utilizată la fabricarea ciocolatei, maltitol
îndulcitori artificiali (produse chimice), înlocuitori
de zahăr (chimici), maltodextrine folosite
în fabricație, monogliceride, pectină pentru
industria alimentară, polidextroză folosită în
alimentele cu conținut scăzut de calorii,
polioli, polizaharide folosite la aromatizare,
polizaharide folosite la colorare, polizaharide
folosite la conservare, polizaharide folosite la
fabricarea de produse alimentare, polizaharide
folosite la fermentare, polizaharide folosite la
legare, potențiatori de aromă pentru alimente,
potenţiatori de aromă pentru cafea, potențiatori
de aromă dentru ceai, praf de glucoză pentru
scopuri industriale, preparate bacteriene pentru
industria alimentară, preparate bacteriene
probiotice (nu de uz medical), preparate
biologice, cu excepția celor de uz medical sau
veterinar, preparate chimice pentru limpezirea
băuturilor, preparate chimice pentru utilizarea
în industria alimentară, preparate din glucoză
pentru scopuri industriale, preparate enzimatice
de uz industrial, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, preparate pe bază
de enzime folosite în industria alcoolului,
preparate pe bază de zaharide, nu de
uz medical, preparate pentru decantare,
produse chimice antispumante folosite în
industria procesării alimentelor, produse chimice
folosite la fabricarea berii, produse chimice
folosite la producția de vin, produse chimice
pentru fermentare, produse chimice pentru
păstrarea prospețimii fructelor, produse chimice
pentru păstrarea prospețimii furajelor, produse
chimice pentru păstrarea prospețimii legumelor,
produse chimice pentru stabilizarea alimentelor,
produse pentru cleirea mustului, produse pentru
frăgezirea cărnii (preparate), produse pentru
gelificare, proteine alimentare sub formă de
materie primă, proteine de grâu (materii prime) ,
proteine de grâu de uz industrial, proteine
derivate din boabe de soia folosite la fabricarea
alimentelor, proteine folosite la fabricarea
băuturilor, proteine folosite la fabricarea de
produse alimentare, proteine pentru alimente
destinate consumului uman (materii prime),
proteine pentru industria alimentară, proteine
pentru produse alimentare destinate consumului
uman care formează geluri ca parte a
procesului de producție, proteine pentru produse
alimentare destinate consumului uman ce
formează emulsii ca parte a procesului de

fabricare, proteine în stare brută pentru a
fi utilizate în producția industrială, proteine
în stare brută pentru uz industrial, proteină
(materie primă), detergenți pentru uz industrial,
compoziții și substanțe chimice și organice
destinate utilizării la fabricarea de alimente
și de băuturi, materiale de filtrare (chimice,
minerale, vegetale și alte materiale în stare
brută), materiale plastice neprelucrate, medii
de creștere, îngrățăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
preparate chimice și materiale pentru filme,
fotografie și imprimare, rășini artificiale și
sintetice în stare brută, substanțe, produse și
preparate chimice și elemente naturale, săruri
pentru uz industrial, rășini în stare brută și
sintetice, acid lactic, aditivi detergenți pentru
combustibili, aditivi detergenți pentru ulei de
motor, agenți chimici antispumanți, agenți de
degresare (nu de uz casnic), agenți de demulare
pe bază de apă și solvent, celuloză folosită
la fabricarea detergenților, detergent folosit la
fabricarea șampoanelor pentru păr, detergenți
biodegradabili folosiți în procesele de fabricare,
detergenți cu proprietăți antibacteriene pentru
utilizare în procese de fabricație, detergenți
cu proprietăți de dezodorizare folosiți în
procesele de fabricație, detergenți cu proprietăți
dezinfectante utilizați în procesele de fabricație,
detergenți de uz industrial, detergenți de uz
industrial utilizați în timpul fabricației, detergenți
de uz industrial, folosiți în cadrul operațiilor de
fabricație, detergenți neionici folosiți la procesele
industriale, detergenți pentru curățenie (ca parte
a proceselor de fabricație), detergenți pentru
sisteme de curățare automată, folosiți ca parte
a operațiilor de producție, detergenți utilizați în
procesele de fabricație, enzime pentru industria
detergenților, fermenți lactici pentru uz industrial,
granule de sare folosite la fabricarea săpunului,
hipoclorit de sodiu, lichide folosite la curățare
în timpul proceselor de fabricare, percarbonați,
preparate pe bază de enzime folosite în industria
detergenților, preparate pentru decalcifiere (de
uz industrial) sub formă de pulbere, preparate
pentru decalcifiere (de uz industrial) sub
formă lichidă, produse de curățare lichide
folosite în procesele de fabricație, produse de
decalaminare pentru uz industrial, sare folosită
la fabricarea săpunului, solvenți de curățare
folosiți la procesele de fabricație, substanțe
chimice folosite la fabricarea detergenților
parfumați, surfactanți folosiți la fabricarea
detergenților sintetici, surfactanți folosiți în
compoziția detergenților, agenți de control de
filtrare pentru fluide de completare pentru
puțuri subterane, agenți de control de filtrare
pentru fluide de foraj pentru puțuri subterane,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2020

agenţi de control de filtrare pentru fluide de
recondiţionare a puţurilor subterane, agenți de
control de filtrare (substanțe minerale), agenți de
filtrare pentru enzime, agenți de filtrare pentru
industria băuturilor, agenți de filtrare pentru
purificarea lichidelor, carbon activ, compoziții
pentru filtrare, materiale ceramice sub formă
de particule folosite ca filtre, materiale filtrante
(materiale plastice în stare brută), materiale
filtrante (substanțe minerale), materiale filtrante
(substanțe vegetale), materiale filtrante din
substanțe chimice, substanțe de filtrare gazoase
solide, substanțe minerale utilizate în filtrare,
acoperiri pe bază de rășini poliesterice
nesaturate, agenți de acoperire cu polimer
pentru hârtie, agenți de expandare folosiți
la fabricarea cauciucului expandat, agenți
de reticulare a poliuretanilor folosiți pentru
învelișurile de protecție industriale, agenți de
reticulare din poliuretan folosiți în vopsele,
agenți de stabilizare pentru clorură de polivinil,
agenți de stabilizare pentru polimeri de plastic,
clormetani, compoziții de turnare prin injecție,
compoziții pentru fabricarea discurilor acustice,
compuși de cauciuc pentru uz industrial, compuși
de clorură de polivinil, compuşi din clorură
de polivinil (neprelucraţi), compuşi pe bază de
cauciuc şi latex, compuşi pentru modelarea
aluatului, compuşi termoplastici, ftalat de etil,
granule de copolimeri folosite în fabricaţie,
granule de polimer folosite în producţie,
latex acrilic (brut), latex acrilic (neprelucrat),
material plastic sub formă de pulbere, materiale
plastice artificiale neprelucrate,materiale plastice
brute sub formă granulară,materiale plastice
electroconductoare în formă brută, materiale
plastice insolubile în apă, materiale plastice
neprelucrate (în orice formă), materiale plastice
neprelucrate (materiale plastice în formă
primară), materiale plastice neprelucrate de
origine naturală, materiale pentru testele
diagnostice, cu excepția celor de uz medical,
apă distilată, materiale plastice neprelucrate
de uz industrial, materiale plastice neprelucrate
din acetat de celuloză, materiale plastice
neprelucrate sub formă de pulbere sau granule,
materiale plastice neprelucrate sub formă de
pulbere, lichid sau pastă, materiale plastice pe
bază de proteine,materiale plastice în formă
lichidă, materiale plastice în formă lichidă (de uz
industrial), materiale plastice în stare brută sub
formă de prafuri, materiale plastice în stare brută,
sub formă de lichide, materiale plastice în stare
brută, sub formă de paste, materiale plastice
în stare brută, sub formă de pelete învelişuri
poliuretanice (altele decât vopsele), materiale
plastice pentru polimerizare, materiale plastice
sub formă de dispersii, materiale plastice sub

formă de emulsii, materiale plastice sub formă
de fise, materiale plastice sub formă de fulgi,
materiale plastice sub formă de geluri, materiale
plastice sub formă de granule, materiale plastice
sub formă de mase, materiale plastice sub
formă de pelete,materiale plastice sub formă
de pulberi (de uz industrial),materiale plastice
sub formă de spumă, materiale refractare
din plastic termorigid, plastic sub formă de
emulsii pentru uz industrial, plastic sub formă
de granule pentru uz industrial, plastic sub
formă de paste pentru uz industrial, plastic sub
formă de pastă, plastifianţi, plastifianţi folosiţi la
polimerii naturali,plastifianţi folosiţi la polimerii
sintetici, plastifianţi pentru materiale plastice,
plastisol, plastisol folosit în industrie, poliester
nesaturat, poliesteri (neprocesaţi), polietilenă,
produse chimice folosite pentru producerea
poliuretanilor, produse chimice în stare brută
pentru fabricarea răşinilor poliuretanice, răşini
acrilice, răşini acrilice neprelucrate utilizate
ca aditivi pentru fibre, răşini din copoliester,
răşini din policiorura de vinii (neprelucrate),
răşini din poliester expandat nesaturat,
răşini din polipropilenă sintetice neprelucrate,
răşini fluorupolimerice neprelucrate, răşini
pentru ambalaje neprelucrate,răşini poliamidice
neprelucrate, răşini poliesterice nesaturate,
răşini polietilenice (neprelucrate), răşină
sintetică din polietilenă pentru modelarea spumei
(neprelucrate), răşini poliuretanice modificate
cu poliesteri (neprelucrate), răşini termoplastice
(neprelucrate), răşini termoplastice folosite
la turnare, răşini termoplastice folosite în
termoformare, siliciu pur, substanţe acrilice
neprelucrate, compoziţii chimice utilizate pentru
tratarea apei, compoziţii chimice utilizate în
construcţii, compoziţii chimice şi materiale
utilizate pentru scopuri ştiinţifice, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
compozitii și materiale chimice utilizate
la fabricarea produselor cosmetice,hârtie
sensibilizată,peliculă fotografică, neexpusă, acid
citric,aditivi pe bază de apă pentru tipărire
offset, agenţi de contrast folosiţi în imagistică
moleculară, agenţi de laminare,agenţi de legare
pentru imprimare cu flocare (flock),agenţi
de uscare pentru tipărituri, agenţi de
îmbunătăţire a rezistenţei peliculelor, agenţi
pentru reţinerea apei pentru acoperiri cu
culori în industria producţiei de hârtie,
agenţi tensioactivi pentru tratarea hârtiei în
procesele de imprimare, agenţi tensioactivi
pentru tratarea maşinăriilor folosite în procesele
de imprimare, alcool de benzii, amestecuri de
gaz folosite în fotografie, articole laminate din
hârtie fotosensibilizată, hârtie autorevelatoare
(fotografie),benzi (termosensibilizate) sensibile
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la căldură folosite la tipărirea cardurilor
de debit pentru retragere de numerar,
benzi de filme fotografice sensibilizate
(neexpuse), benzi de hârtie sensibilizată,benzi
de peliculă sensibilizată (neexpusa),benzi
sensibile la căldură (termosensibilizate) folosite
la tipărirea biletelor, benzi sensibile la căldură
(termosensibilizate) folosite la tipărirea cardurilor
şi cartelelor preplătite, bromură de amoniu,băi
de fixare (fotografie),băi de tonare (fotografie),
hidrochinonă,hiposulfiţi,hârtie pentru
fotocopiator (sensibilizată), hârtie pentru
negativ, hârtie pentru tipărire de
fotografii (sensibilă),hârtie pentru înregistrări
(fotosensibilizată),hârtie sensibilizată chimic
folosită la termografie,hârtie sensibilizată
neexpusa,hârtie sensibilă la căldură
(termosensibilă),hârtie sensibilă la
presiune,hârtie sub formă de benzi de
hârtie (fotosensibilă),hârtie sub formă de
benzi, pentru copiere (fotosensibilă),hârtie
sub formă de foi (fotosensibilă),hârtie sub
formă de foi volante (fotosensibilă),hârtie sub
formă de rolă (fotosensibilă),hârtie termică
(sensibilizată),hârtie translucidă (sensibilizată),
hârtie transparentă (sensibilizată),hârtie tratată
pentru papetărie (sensibilizată), hârtie
xeroarafică (sensibilizată),hârtii termosensibile
folosite la radiografii,iod de uz industrial, iodură
de calciu, kripton, lichide de etanșare pentru
tipărituri, produse chimice pentru utilizare în
industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în
agricultură, horticultura şi silvicultură, răşini
articificiale neprelucrate, materiale plastice
neprelucrate, compoziţii pentru stingerea şi
prevenirea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, substanţe pentru tăbăcirea
pieilor şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe,preparate chimice si materiale pentru
filme, fotografie si imprimare, compoziţii pentru
galvanizare, inhibitori pentru ipsos, antioxidanţi
folosiţi în fabricaţie, compost care conţine
antioxidanţi, antioxidanţi pentru fabricarea
de produse farmaceutice, antioxidanţi pentru
fabricarea de produse cosmetice, antioxidanţi
pentru fabricarea de suplimente alimentare.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă,diluanţi şi agenţi de îngrosare, coloranţi şi
cerneluri,răşini naturale în stare brută,strat de
protecţie,vopsele, coloranţi, pigmenţi şi cemeluri,

aditivi pentru vopsea sub formă de agenţi
reducători, aditivi pentru vopsea sub formă de
promotoare,aditivi pentru vopsea sub formă de
stabilizatori, aditivi sub formă de lianţi pentru
vopseie, agenti de fixare pentru lacuri, agenţi
de îngrosare pentru culori, agenţi de îngrosare
pentru lacuri, agenţi de îngrosare sintetici pentru
vopsele, agenti organici de legătură pentru
vopsele, agenti stabilizatori folosiţi la vopsele,
aglutinanţi pentru vopsele şi chituri,coloranţi
cu solvent pentru lemn,compoziţii sicative
pentru vopsea,diluanţi pentru cerneluri,diluanţi
pentru grund,diluanţi pentru lacuri,diluanţi
pentru lacuri şi alte vopsele,diluanţi pentru
materii colorante,diluanţi pentru produse de
acoperire,diluanţi pentru refinisarea vehiculelor,
diluanţi pentru vernis,diluanţi pentru vopsele,
gumă de terebentină, înlocuitor de terebentină
utilizat ca diluant în lacuri,lianţi pentru
lacuri,lianţi pentru vopsele,preparate de diluare
pentru vopsele şi produse de acoperire,
preparate pentru diluarea lacurilor, preparate
pentru etanşare,preparate pentru uscarea
vopselei,solvenţi pentru diluarea vopselelor,
stabilizatori pentru vopsele, substanţe sicative
pentru vopsea, terebentină diluant pentru
vopsele, terebentină (spirt alb) folosita la
subţierea vopselelor, terebentină (spirt alb)
folosită la subţierea lacurilor, terebentină de
gumă utilizată pentru subţierea vopselelor, lianţi
pentru vopsele, white-spirit folosit ca diluant
pentru vopsele, înlocuitor de terebentină utilizat
ca diluant de vopsele, colofoniu,copal,masticuri
(răşină naturală),răşini folosite pentru straturi de
protecţie, răşini naturale colorate permanent,
răşini naturale folosite la fabricarea de adezivi,
răşini naturale în stare brută pentru fabricarea
vemisurilor, răşini utilizate în pigmentare,răşină
de dammar, răşină de pin (răşină naturală în
stare brută), răşină-gumă, sandarac, straturi
de protecţie din răşină, şelac (şerlac), lacuri,
metal sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în pictură, decorare, imprimare şi artă,
substanţe de conservare, vopsele şi lapte
de var, acoperiri care pot fi întărite prin
iradiere pentru beton, acoperiri cu pulberi,
acoperiri cu pulberi aplicate prin pulverizare,
acoperiri decorative aplicate prin pulverizare,
acoperiri epoxidice, acoperiri epoxidice folosite
la pardoselile industriale din beton, acoperiri
folosite în industria artelor grafice, acoperiri
pe bază de răşină epoxidică, acoperiri
pentru finisarea pieselor de mobilier, acoperiri
pentru impermeabilizare (cu excepţia produselor
chimice), acoperiri pentru sol (vopsele şi ulei),
aditivi folosiţi la acoperire,agenţi de acoperire
din plastic pentru protejarea lemnului împotriva
igrasiei (vopsele), agenţi de uscare pentru
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vopsele şi masticuri, argint sub formă de
pastă, compoziţii de acoperire cu proprietăţi
de impermeabilizare (vopsele sau uleiuri),
compoziţii de acoperire pentru aplicare pe lucrări
de zidărie (vopsele), compoziţii de acoperire
pentru aplicarea la beton (vopsele sau uleiuri),
compoziţii de acoperire pentru conservarea
betonului (vopsele sau uleiuri), compoziţii de
acoperire pentru protejarea lucrărilor de zidărie
(vopsele sau uleiuri), căptuşeli colorate pentru
suprafeţe folosite la fabricarea piscinelor şi
a staţiunilor balneare cu fibră de sticlă,
compoziții de acoperire pentru aplicarea la
zidaria de caramidă (vopsele sau uleiuri),
compoziţii de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), compoziţii
de protecţie împotriva agenţilor atmosferici,
compoziţii pentru acoperire sub formă de uleiuri,
compuşi pentru etanşarea podelelor (vopsele şi
uleiuri),finisaje pentru pardoseli din lemn, glazuri,
grunduri epoxidice,materiale de acoperire
organometalice, materiale de acoperire pentru
forme de turnare (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru protecţia pereţilor de zidărie
împotriva apei (vopsele sau uleiuri),materiale de
acoperire pentru protejarea suprafeţelor expuse
la coroziune galvanică,materiale de acoperire
pentru suprafeţe (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru zidărie (vopsele sau uleiuri),
materiale de protecţie a betonului împotriva apei
(vopsele sau uleiuri), materiale pentru acoperire
sub formă de uleiuri,materiale pentru colorarea
fritei, materiale pentru colorarea substraturilor
ceramice,materiale pentru decorarea (colorarea)
lemnului, produse pentru protecţia metalelor,
preparate de acoperire pentru protecţia
împotriva frecării,preparate de acoperire pentru
protecţie împotriva uzurii,preparate pentru
acoperire cu proprietăţi hidrofuge (vopsele
sau uleiuri), învelişuri anorganice (vopsele sau
uleiuri, altele decât materiale de construcţie),
învelişuri de protecţie pentru piatră împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), preparate pentru
protejarea suprafeţelor de zidărie, preparate
stabilizatoare sub formă de acoperiri, produse
de finisare pentru ceruri, produse de finisare
pentru tratarea lemnului, produse de protecţie
pentru a fi utilizate pe metale (vopsele), pulberi
sub formă de vopsea folosite ca acoperiri, răşini
epoxidice utilizate la acoperirea pardoselilor
(strat de protecţie), răşini epoxidice utilizate la
acoperirea pereţilor (căptuşeli), răşini epoxidice
utilizate la acoperirea suprafeţelor de construcţii
(căptuşeli),răşini epoxidice încărcate cu metal
uşor (strat de acoperire),straturi de acoperire
care conţin granule reflectorizante, straturi de
acoperire de tip vopsea pentru lemn,straturi
de acoperire din plastic pentru protejarea

metalelor împotriva umezelii (vopsele), straturi
de acoperire pentru mulaje de lingouri,straturi de
acoperire sub formă de materiale electroforetice
(vopsele),straturi de acoperire sub formă de
spray-uri (vopsele),straturi de acoperire sub
formă de vopsea pentru carena navelor, straturi
de acoperire sub formă de vopsele pentru
industria auto, straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru vehicule,straturi de protecţie
intumescente (vopsele sau uleiuri, altele decât
materiale de construcţie), straturi de protecţie
pe bază de elastomeri pentru conductele de
petrol, straturi de protecţie pentru finisarea
betonului, straturi de protecţie pentru pereţi,
straturi de protecţie pentru prevenirea petelor
(altele decât substanţele chimice), şelac (şerlac)
folosit ca acoperire de suprafaţă, straturi de
protecţie sub formă de materiale electrolitice
(vopsele), straturi de protecţie transparente
pentru vehicule, substanţe de acoperire din
bitum (vopsele),tratamente pentru, conferirea
aspectului de învechit, ulei pentru tratarea
pistelor de popice,uleiuri pentru lemn, var stins
(lapte de var), vopsele antiurină, coloranţi
alimentari şi pentru băuturi, fixativi pentru
acuarele, aditivi de uscare pentru cerneluri
tipografice, aditivi pentru vopsea sub formă
de materii colorante pentru nuanţare, agenţi
de avivare fluorescenţi (materii colorante),
agenţi de dispersie folosiţi în industria artelor
grafice, alb (coloranţi sau vopsele), alb de
titan, albastru ultramarin ca pigment, auramină,
baiţuri de lemn fungicide şi hidrofuge, baiţuri
folosite pe piei, baiţuri folosite pe podele,
cartuşe cu cerneală solidă (încărcate) pentru
imprimante cu jet de cerneală, cartuşe cu jet
de cerneală (umplute), cartuşe cu toner pentru
folosirea la calculator, cartuşe cu tuş, umplute,
pentru imprimante, cartuşe de cerneală,
umplute, pentru faxuri,cartuşe de imprimantă
(încărcate) pentru dispoztive de imprimare
electronică, cartuşe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare, cartuşe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare fotografice, cartuşe de
toner (încărcate) pentru imprimante matriciale,
hârtie pentru vopsirea oualeor de paște, cerneală
sub formă de cartuşe, cerneluri (toner) pentru
imprimante şi maşini de fotocopiat, cerneluri
antistatice, cerneluri comestibile, cerneluri cu
fragranţă microîncapsulată pentru imprimarea
flexografică, cerneluri de gravură, cerneluri
de imprimare tratate cu raze ultraviolete,
cerneluri de imprimerie, cerneluri de marcaj,
cerneluri metalice,cerneluri metalice pentru
imprimare, cerneluri pe bază de plastisol
pentru utilizare în serigrafie, cerneluri pentru
colorarea materialelor textile, cerneluri pentru
confecţionarea de decalcomanii, cerneluri pentru
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copiatoare, cemeluri pentru imprimare offset,
cemeluri pentru imprimare, marcare şi gravură,
cemeluri pentru marcarea animalelor,cerneluri
tipografice folosite în industria artelor grafice,
cerneluri tipografice folosite în procesele de
tipărire litografică, cerneluri tipografice lucioase,
cerneluri tipografice pentru utilizare la tipar ofset,
cerneluri tipografice termocromice, cerneluri
uscate, cerneluri în casete cu cilindru, coloranţi,
coloranţi lichizi, coloranţi naturali, coloranţi
pentru acoperiri de suprafaţă, decapanţi,materii
colorante folosite la articole de sticlărie, materii
colorante folosite la emailuri, materii colorante
folosite în industria textilă, materii colorante
folosite în industrie, materii colorante pentru
adăugare în mortar, materii colorante pentru
materiale plastice, coloranţi pentru încălţăminte,
pigmenţi, pigmenţi conductivi electric pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, pigmenţi pentru
colorare, pigmenţi pentru imprimare pentru
materiale textile, pigmenţi pentru straturi de
protecţie, pigmenţi pentru utilizare ca şi
coloranţi în formare prin injecţie, oner (cerneluri)
pentru fotocopiatoare, toner pentru imagini
uscate pentru echipament de fax,toner pentru
imprimante şi xeroxuri, straturi de protecţie
pentru hidroizolarea suprafeţelor clădirilor
(vopsele), vopsele de hidroizolaţie, preparate
pentru hidroizolare (vopsea), preparate utilizate
ca acoperiri hidroizolante pentru suprafeţele
clădirilor (vopsele), acoperiri hidroizolante din
elastomer, sub formă de vopsea, pentru
protejarea acoperişurilor din azbest, acoperiri
hidroizolante din elastomer, sub formă de
vopsea, pentru conservarea acoperişurilor
din azbest, preparate utilizate ca acoperiri
hidroizolante pentru suprafeţele structurilor
(vopsele), amestecuri de hidroizolație (vopsele).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice,materiale neprocesate
şi semiprocesate incluse în această clasă, cu
utilizare nespecificată, materiale şi elemente
de construcţie şi edificare, nemetalice,statui
şi obiecte de artă din piatră, beton şi
marmură, incluse în această clasă,structuri
şi construcţii nemetalice transportabile, uşi,
porţi, ferestre şi cadre nemetalice pentru
ferestre,lemn şi lemn artificial, piatră, rocă,
argilă şi minerale,smoală, gudron, bitum şi
asfalt, blindaje, nu din metal, chit, pavaje
prefabricate,baghete decorative din lemn,
cherestea brută,cherestea modelată, finisaje
din lemn, jumătăţi de lemn îmbinate,lemn,lemn
artificial,lemn de esenţă moale,lemn de
plută,lemn de santal semiprelucrat, lemn

ecarisat, lemn fasonat,lemn modelat,lemn
pentru bricolaj,lemn semiprelucrat, lemn
tratat (lemn împotriva putrezirii),lemn
tăiat, plută aglomerată,plută aglomerată
pentru construcţii,tipare din lemn,bariere
de prevenire a pericolelor (nemetalice,
structuri fixe),borne rutiere nemetalice,
neluminoase şi nemecanice,cadre nemetalice
pentru indicatoare,coloane de publicitate
(structuri nemetalice),dispozitive de direcţie
a traficului rutier (nemetalice, nemecanizate,
neluminate),indicatoare rutiere portabile
(neluminate, nemecanizate, nemetalice),panouri
de afişare rutiere (nemetalice, nemecanizate,
neluminate), panouri de semnalizare
nemetalice, neluminoase, nemecanice,panouri
modulare din materiale nemetalice de
semnalizare (neluminoase, nemecanice),
panouri nemetalice cu informaţii rutiere
(neluminate, nemecanizate),panouri publicitare
(structuri nemetalice), piloni de publicitate
prin afişe (structuri) din materiale nemetalice,
stâlpi nemetalici pentru panouri de publicitate,
semnalizare nemetalică, neluminoasă şi
nemecanică, semne rutiere din materiale
nemetalice (nemecanizate, neluminate),staţii
de autobuz (indicatoare sau structuri) din
materiale nemetalice, stâlpi nemetalici pentru
expunere de afişe, stâlpi indicatori nemetalici,
ansambluri de ferestre cu fante de ventilaţie
(nemetalice), uşi batante nemetalice, blocuri
de pavaj luminoase, cadre (nemetalice) pentru
ferestre, cadre (nemetalice) pentru luminatoare,
cadre (nemetalice) pentru uşi vitrate, cadre
nemetalice pentru uşi de siguranţă pentru clădiri,
cadre pentru luminatoare (nemetalice) folosite
la clădiri, cofraje realizate din lemn,cărămizi din
sticlă,elemente de punere a geamurilor realizate
din sticlă,elemente de sticlă pentru ferestre,
elemente din sticlă pentru panouri de construcţie,
faţade de sticlă (nemetalice), ferestre blindate
cu cadru nemetalic, ferestre de siguranţă
din plastic care permit comunicarea,ferestre
din pvc, ferestre tip ghilotină, nu din metal,
geamuri pentru ferestre, glafuri nemetalice
(de ferestre),gratii de protecţie nemetalice
folosite în exteriorul clădirilor, grilaje pentru
ferestre (nemetalice), grile nemetalice de
securitate pentru cantine, jaluzele confecţionate
din materiale nemetalice, jaluzele nemetalice,
ciment, ipsos, ipsos pentru tencuială,
materiale hidroizolatoare (nemetalice), apărători
(nemetalice) pentru hidroizolarea clădirilor,
profile structurale nemetalice pentru construcţii,
profile nemetalice pentru construirea de clădiri,
profile nemetalice de construcţie, tencuieli
bituminoase pentru acoperişuri, substanţe
bituminoase pentru tencuieli, tencuieli (materiale
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de construcţii),tencuieli de ciment pentru
ignifugare, tencuieli care au nevoie de
întărire, tencuieli de pereţi (pe bază de
ciment), arcade din materiale nemetalice, balize
neluminoase, nemetalice, bolarzi din beton,
bolţi nemetalice,bolțuri din beton, jaluzele
orizontale lamelare (interioare), care nu sunt
din metal sau din materiale textile, jaluzele
orizontale veneţiene (de exterior), care nu sunt
din metal sau din materiale textile, jaluzele
rulante din lemn pentru uz exterior, jaluzele
rulante pentru utilizare exterioară (nu din metal
sau textile), jaluzele termice nemetalice (din
şipci, pentru exterior), lucarne din materiale
plastice, luminatoare (nemetalice) pentru
clădiri,luminatoare nemetalice, luminatoare
sub formă de bolţi (nemetalice), materiale
din sticlă laminată folosite în construcţii,
obloane de exterior nemetalice pentru
clădiri,obloane de sticlă pentru clădiri,obloane
din lemn,obloane din plastic, obloane externe
pentru ferestre nemetalice,obloane nemetalice,
obloane nemetalice de interior pentru geamuri,
obloane nemetalice pentru ferestre,panouri de
acoperire confecţionate din sticlă, panouri
din geam dublu (nemetalice), panouri din
geam dublu (nemetalice) care conţin sticlă
izolatoare,panouri din sticlă, panouri din sticlă
pentru uşi, panouri nemetalice pentru ferestre,
panouri separatoare japoneze din hârtie subţire
(shoji), placare (nemetalică) pentru ferestre,
plase de insecte (nemetalice) pentru ferestre,
plase de insecte (nemetalice) pentru uşi, plase
împotriva insectelor, nu din metal, plăci de sticlă,
plăci de sticlă folosite în construcţii, plăci din
sticlă (nu pentru acoperiş),porţi de securitate,
nu din metal, profiluri pentru ferestre, rame de
lemn pentru ferestre,rame de uşi (nemetalice),
rame din material plastic pentru ferestre, rulouri
antiefracţie din materiale nemetalice, rulouri
exterioare din plastic,sticlă antiefracţie folosită
în construcţii,sticlă arhitecturală (ferestre) pentru
construcţii,sticlă arhitecturală armată pentru
construcţii, sticlă armată, sticlă colorată
pentru ferestre, sticlă cu tentă folosită
în construcţii,sticlă de alabastru,sticlă de
construcţii,sticlă decorativă (pentru construcţii),
sticlă flotată pentru construcţii,sticlă ignifugă
pentru utilizare în construcţii, uşi din
lemn,uşi din sticlă,uşi izolante din materiale
nemetalice, uşi nemetalice,uşi (nemetalice)
pentru garaje,uşi basculante (nemetalice)
pentru clădiri,uşi batante, nu din metal,uşi
blindate, nu din metal,uşi confecţionate din
lemn pentru clădiri, vitralii,gresie,materiale de
acoperire pentru forme de turnare (vopsele sau
uleiuri),materiale de acoperire pentru protecţia
pereţilor de zidărie împotriva apei (vopsele sau

uleiuri),materiale de acoperire pentru protejarea
suprafeţelor expuse la coroziune galvanică,
materiale de acoperire pentru suprafeţe (vopsele
sau uleiuri),materiale de acoperire pentru
zidărie (vopsele sau uleiuri),materiale de
protecţie a betonului împotriva apei (vopsele
sau uleiuri), materiale pentru acoperire sub
formă de uleiuri,materiale pentru colorarea
fritei, materiale pentru colorarea substraturilor
ceramice,materiale pentru decorarea (colorarea)
lemnului, produse pentru protecţia metalelor,
preparate de acoperire pentru protecţia
împotriva frecării,preparate de acoperire pentru
protecţie împotriva uzurii, preparate pentru
acoperire cu proprietăţi hidrofuge (vopsele
sau uleiuri),învelişuri anorganice (vopsele
sau uleiuri), altele decât materiale de
construcţie, învelişuri de protecţie pentru
piatră împotriva apei (vopsele sau uleiuri),
preparate pentru protejarea suprafeţelor de
zidărie, preparate stabilizatoare sub formă
de acoperiri, pasarele nemetalice, parchet,
parchet stratificat, dulapuri pentru pulverizare
(nemetalice ) care conţin instalaţii pentru
extracţie, grinzi, grinzi nemetalice, grinzi din
beton, grinzi din lemn, nisip, cabine insonorizate
nemetalice, transportabile, cabine de securitate
de exterior portabile realizate din materiale
nemetalice, coteţe prefabricate nemetalice
pentru păsări, balustrade de scări nemetalice,
balustrade nemetalice, balustrade din lemn,
cabine telefonice nemetalice.

───────
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(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, 21 YANKO SOFLISKI
VOLVODA, STR. EN. 1164, SOFIA,
BULGARIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

URIMIL FORTE neuro

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru, alb

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, odorizante de casă, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate pentru spălare, produse de curățare
pentru vehicule, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
agenți caustici pentru curățare, agenți de
decapare pentru vopsea, agenți de uscare
pentru mașini de spălat vase, agenți de
îndepărtare a cristalelor de sare, agenți pentru
îndepărtarea cerii, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amidon pentru curățare, amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent, amoniac pentru
curățenie, bețișoare universale cu vată de
uz personal, burete impregnat cu săpun,
ceară antiderapante pentru dușumele, ceară
de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru parchet, cârpe impregnate pentru
lustruit, aromatizanți de uz menajer, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru parfumarea camerei, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,

articole de parfumerie și odorizante, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igienă orală, produse cosmetice și
preparate cosmetice, preparate cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cremă pentru
cuticule, produse cosmetice, ceruri de masaj,
ceară pentru parchet, detergenți, detergenți de
uz casnic, detergenți de uz menajer, detergenți
fabricați din petrol, detergent pentru spălare,
decapanți, produse de curățat, compoziții
pentru tratarea pardoselilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru curățarea
geamurilor, ceruri de parchet și mobile,
compoziții de curățare pentru toalete, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
pentru lustruit, lichide degresante, lichide
de curățare, lichide antiderapante centru
dușumele, lichid pentru spălarea vaselor, lichid
de spălare, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, produse de curățare
de uz casnic, preparate pentru înălbire
de uz casnic, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, produse antistatice
de uz menajer, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea grăsimilor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru curățarea sticlei, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de curățare pentru curățirea
scurgerilor, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, adezivi pentru uz cosmetic,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
produse cosmetice și preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate de toaletă nemedicamentoase, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
creme de masaj, nemedicinale, șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetic, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
de toaletă nemedicinale, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse cosmetice pentru
uz personal, uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, uleiuri pentru masaj, săpunuri și geluri,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate și
tratamente pentru păr, geluri pentru corp și față
(produse cosmetice), loțiuni de înfrumusețare,
Măști pentru față și corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
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pe piele) , produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
de spălare a părului și corpului, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, uleiuri
pentru corp și pentru față, apă de gură, ape
de gură, nu pentru uz medical, creme pentru
albirea dinților, geluri pentru curățarea dinților,
geluri pentru albirea dinților, paste de dinți,
paste de dinți nemedicinale, paste pentru albirea
dinților, preparate pentru îngrijirea danturii,
sprayuri de gură, nu de uz medical, Sprayuri
de gură nemedicinale, gel pentru sprâncene,
farduri de sprâncene, ceară pentru epilat,
colagen hidrolizat de uz cosmetic, preparate
pe bază de colagen de uz cosmetic, adezivi
pentru uz cosmetic, produse pentru îndepărtarea
adezivilor, adezivi pentru fixarea meșelor, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
genelor false, gel pentru bărbierit, loțiune după
bărbierit, produse pentru bărbierit, uleiuri de
bărbierit, creme hidratante după bărbierit, spray-
uri pentru bărbierit, demachiante pentru ochi,
produse demachiante pentru ochi, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
creioane de machiaj, produse pentru machiaj,
pudră pentru machiaj, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, farduri pentru truse de
machiaj, loțiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse de machiaj pentru față și
corp, șervețele pentru curățare utilizate pentru
igiena intimă feminină, produse de curățare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
pastă abrazivă, hârtie abrazivă, amoniac pentru
curățenie, arome alimentare (uleiuri esențiale),
săpunuri, săpun detergent, săpun lichid,
săpunuri antiperspirante, săpunuri cosmetice,
săpunuri parfumate, măști cosmetice, măști
cosmetice de curățare pentru față, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice
pentru animale, produse de îngrijire a pielii
pentru animale, sprayuri de îngrijire pentru
animale, șampoane pentru animalele de
companie (preparate de toaletă nemedicinale),
cremă de pantofi, săpunuri-cremă de corp, măști
corporale, creme pentru corp, unt de corp, loțiuni
de corp, cremă pentru albirea pielii, preparate
pentru albirea pielii.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
magneziu, suplimente alimentare, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice
și a rezistenței, suplimente alimentare
pentru sportivi, suplimente alimentare pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de ulei de

semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare
pe bază de lecitină, suplimente alimentare pe
bază de glucoză, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pe bază de enzyme, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, suplimente alimentare
pe bază de cărbune active, suplimente
alimentare pe bază de albumină, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare cu isoflavone de
soia, suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare cu acid folie, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
alcătuite în principal din fier, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice sub
formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de protein, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de Ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente proteice sub formă de shake-uri,
suplimente proteice pentru animale, suplimente
probiotice, suplimente prebiotice, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente pe bază de plante,
suplimente nutritive sub formă de prafuri
pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginate, suplimente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2020

nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente lichide din plante,
suplimente medicinale pentru hrana animalelor,
preparate farmaceutice, elixiruri (preparate
farmaceutice), preparate farmaceutice diuretice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
preparate astringente (farmaceutice), preparate
farmaceutice antiepileptice, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice pentru răceală,
preparate și substanțe farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
farmaceutice pentru animale, preparate
farmaceutice antiepileptice parenterale,
preparate farmaceutice antiepileptice orale,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
preparate farmaceutice pentru răni, creme
pentru acnee (preparate farmaceutice),
preparate farmaceutice de uz veterinar,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate farmaceutice
pentru tratarea cloasmei, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, preparate
farmaceutice pentru prevenirea vergeturilor,
preparate farmaceutice pentru tratarea
osteoporozei, preparate farmaceutice pentru
uz uman, preparate farmaceutice pentru
tratarea gutei, preparate farmaceutice care
conțin cafeină, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, preparate
farmaceutice pentru tratamentul hiperlipidemiei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru prevenirea osteoporozei, preparate
farmaceutice pentru prevenirea alergiilor,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
tratarea hipertensiunii, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, preparate
farmaceutice de uz derrnatologic, preparate
farmaceutice pentru tratamentul esofagitei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea părului,
preparate farmaceutice pentru leziunile pielii,
preparate farmaceutice pentru boli de urechi,

preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, preparate farmaceutice
pentru tratarea tumorilor maligne, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor osoase,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie, preparate
farmaceutice pentru tratarea sclerozei multiple,
preparate farmaceutice pentru tratarea leziunile
sportivilor, preparate farmaceutice biologice
pentru tratamentul cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice destinate utilizării în
chimioterapie, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolii cardiovasculare, preparate
farmaceutice pentru activarea funcției celulare,
preparate farmaceutice destinate utilizării
în urologie, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolii Parkinson, preparate
farmaceutice pentru tratamentul fracturilor
osoase, preparate farmaceutice pentru tratarea
dezechilibrelor chimice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor hormonale, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
utilizare în oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor oculare, preparate farmaceutice pentru
utilizare în hematologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
oculare, produse și preparate farmaceutice
pentru cloasmă, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor scheletice, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor reumatice, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii pentru
animale, produse de curățare pentru acnee
(preparate farmaceutice), preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antipiretice,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru ameliorarea
mușcăturilor de insecte, preparate farmaceutice
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injectabile pentru tratamentul reacțiilor
anafilactice, preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecțiunilor musculo-scheletice,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor de rinichi, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor de rinichi, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului endocrine, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului endocrine, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
sistemului metabolic, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor sistemului metabolic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului respirator,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului respirator, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
endocrin, produse și preparate farmaceutice
pentru prevenirea vergeturilor, preparate
farmaceutice pentru chirurgia oculară sau
intraoculară, plasturi pentru administrarea
cutanată a preparatelor farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratamentul tulburărilor de ritm cardiac, preparate
și substanțe farmaceutice destinate utilizării
pentru anestezie, preparate și substanțe
farmaceutice destinate utilizării în oncologie,
preparate și substanțe farmaceutice destinate
utilizării în urologie, preparate și substanțe
farmaceutice destinate utilizării în ginecologie,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
și tulburărilor ochilor, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul bolilor
gastrointestinale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului musculo-scheletic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
musculo-scheletic, preparate farmaceutice
pentru utilizare în transplanturile de organe,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor

sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în transplanturile
de țesuturi, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului genito-urinar, produse
și preparate farmaceutice pentru pete de
sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice cu acțiune asupra sistemului
nervos central, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea hipertensiunii pulmonare,
preparate farmaceutice pentru tratarea pielii
uscate în timpul sarcinii, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor sistemului nervos central
(SNC), preparate farmaceutice pentru tratarea
simptomelor bolilor provocate de radiații,
preparate farmaceutice pentru tratarea viermilor
la animale de companie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea petelor pe piele în timpul
sarcinii, produse și preparate farmaceutice
împotriva pielii uscate cauzate de sarcină,
produse și preparate farmaceutice pentru
hidratarea pielii în timpul sarcinii, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea bolilor și
dereglărilor respiratorii, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor și afecțiunilor legate
de sistemul imunitar, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii.

───────
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(210) M 2020 01615
(151) 02/03/2020
(732) BUSINESS SI LEADERSHIP

S.R.L., COM. UILEACU DE BEIUS
NR. 305, JUD. BIHOR, SAT
UILEACU DE BEIUS, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA, NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, ROMANIA

(540)

Antrenor de Viitor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2020 01616
(151) 02/03/2020
(732) SC MEDIATEK ONLINE SRL, STR.

MUZEULUI NR. 2, BL. 2 AP. 1,
CAM. 4 MANSARDA, JUD. GORJ,
BUMBESTI-JIU, 215100, GORJ,
ROMANIA

(540)

TKSTAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
01.01.09

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

9. Dispozitive de navigație GPS, senzori
giroscopici care folosesc funcții GPS, software

pentru sisteme de navigație GPS, aparate
de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS), software informatic
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
sisteme de localizare a vehiculelor, hardware
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, instrumente și aparate electronice de
navigație și localizare, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software de calculator pentru colectarea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu ajutorul
sistemului de poziționare globală sau a rețelelor
de comunicare celulară articolelor pierdute, stații
radio CB, stații de radio portative, relee pentru
stații radio și TV, amplificatoare pentru stații
radio și TV, calculatoare, calculatoare portabile,
calculatoare centrale, calculatoare personale,
calculatoare electronice, controlere pentru
calculatoare, camere video de supraveghere,
camere video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, sisteme de supraveghere video,
DVD playere, MP3-playere, playere multimedia,
playere MP4, player portabil multimedia, playere
video digitale, DVD playere portabile, cutii pentru
MP3 player, playere multimedia pentru mașini,
playere de discuri video, playere de muzica
portabile, huse pentru CD-playere, huse pentru
DVD playere, genti pentru playere media digitale,
etuiuri pentru media playere portabile, cutii
pentru playere portabile multimedia, playere și
recordere video combinate, difuzoare pentru
media playere
portabile, huse de protecție pentru playere MP3,
etuiuri de transport pentru playere audio, baze de
andocare pentru MP3 playere, stații de andocare
pentru playere audio digitale, cutii de transport
pentru playere cu muzica portabile, playere
media mobile care se poartă în combinație cu
hainele

───────
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(210) M 2020 01617
(151) 02/03/2020
(732) ZOLTAN UGRON, STR. PIAŢA

CORBULUI NR. 37, JUD. MUREŞ,
TÎRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

CASTELLUM ERDÉLYI
TÖRTÉNELMI CSALÁDOK

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 24.09.09;
24.13.03; 29.01.15; 07.01.01; 03.01.24

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru, alb, portocaliu, maro

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01618
(151) 02/03/2020
(732) SC DANUBIUS EXIM SRL, STR.

VASILE GHERGHEL, NR. 12,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DANUBIUS
Gândeşte spre viitor!

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 29.01.12;
24.15.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 318 C), albastru închis
(Pantone 7684 C)

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

9. Case de marcat electronice, case de marcat
electronice portabile, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, imprimante termice, capete pentru
imprimante termice, cititoare de carduri
inteligente, cititoare de carduri cu cip,
imprimante fiscale mobile, software pentru
cititoare de carduri, cititoare de carduri
magnetice codate, cititoare pentru cardurile
de memorie, dispozitivie cititoare de carduri
magnetice codificate, cititoare de carduri cu
circuite integrate, cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri pentru cărţi de credit,
cititoare de carduri de memorie secure digital
(sd), cântare electronice, cântare electronice
portabile, cântare electronice digitale portabile,
scannere iOS, POS-uri bancare, detectoare de
valută, maşini de numărat şi sortat bani, maşini
de numărat sau sortat monede, maşini automate
de sortat şi numărat bani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
menţinerea evidenţei contabile/contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, managementul
interimar al afacerii, marketing, marketing în
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cadrul editării produselor software, închiriere
de echipament de birou în spaţii pentru
co-working, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, servicii de extemalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementul, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de servicii de
comerţ cu amănuntul, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre.
37. Servicii de interventii şi reparaţii pentru
case de marcat şi POS-uri bancare, reparare
de sisteme pentru case de marcat electronice,
servicii de mentenanţă şi reparaţii pentru
bunurile enumerate în clasa 9.

───────

(210) M 2020 01619
(151) 02/03/2020
(732) ALEXANDRU-FLORINEL DEDU,

SAT DIDRIF NR. 135, JUD.
BRAŞOV, COM. VOILA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

NEPAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 06.01.04

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale

didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01620
(151) 02/03/2020
(732) SC NATANAEL INDUSTRIES SRL

, STR. LIPOVENI NR. 10 (CARTIER
IŢCANI), JUDEŢUL SUCEAVA

, SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA &

PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ovazel

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01621
(151) 02/03/2020
(732) MARIUS MOCAN, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 7, AP. 2,
JUD. CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA
MIRELA MOCAN, STR. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 7, AP. 2,
JUD. CLUJ, CAMPIA TURZII, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Somnic Pufos

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 01.07.07;
02.05.06; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, crem

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

20. Perne, perne umplute, perne decorative,
perne (tapiţerie), perne pentru bebeluşi, perne de
baie, perne pentru fotolii, perne pentru scaune,
perne de maternitate, articole decorative textile
(perne), perne antirostogolire pentru bebeluşi,
perne din spumă cu memorie, perne pneumatice,
altele decât pentru uz medical, perne de
susţinere pentru scaunele de copii, perne pentru
scaune ca piese de mobilier, saltele, saltele
pneumatice, saltele camping, saltele din paie,
saltele din spumă, saltele de dormit, saltele din
latex, saltele pentru copii, utilizate pentru dormit.
24. Materiale textile, lenjerii de pat şi feţe de
mese, perdele din materiale textile, draperii
textile, feţe decorative pentru perne, huse
textile pentru plapume, cuverturi din materiale
textile, huse pentru saltele, huse pentru scaune,
huse pentru perne, materiale textile pentru
mobilier, lambrechine textile, etichete textile,
tapiserii textile, fanioane textile, individualuri
textile, servete textile, ornamente murale
(textile), baldachine (draperii textile), textile din
vâscoză, materiale compozite textile, tesături
întărite (textile), articole neţesute (textile), frotir
(materiale textile), etichete textile imprimate,
pânzeturi (materiale textile), materiale textile
pentru demachiere, prosoape din materiale
textile, materiale textile pentru lenjerie, prosoape
(textile) pentru plajă, materiale textile pentru
dormitor, materiale textile reprezentând piese
textile utilizate la broderii, batiste din materiale
textile, materiale textile neţesute pentru
aşternuturi, prosoape (textile) pentru copii mici,
prosoape de bucătărie (materiale textile), saci
de dormit (lenjerii), materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, cuverturi, materiale
textile pentru decorarea ferestrelor, tesături
pentru decoraţiuni interioare, mochetă (ţesături),
pilote cu puf de gâsca, huse pentru pilote şi
plăpumi, plăpumi.
35. Servicii de comerţ cu ridicata/en-gros şi cu
amănuntul cu privire la materiale textile, perne,
saltele şi pilote, regruparea pentru alte persoane,
a materialelor textile, a pernelor, a saltelelor
şi a pilotelor, respectiv a serviciilor descrise în
clasa 37 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
realizarea de reclame, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate online, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, informaţii
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comerciale, prezentare de produse şi servicii
(în scopuri promoţionale/publicitare), publicare
de materiale promoţionale, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, administrarea
magazinelor, servicii de agenţii de import şi
export.
37. Curăţare chimică, curăţare ecologică de
perne şi pilote, curăţarea tapiţeriei, curăţarea
textilelor, curăţare covoare şi carpete, presarea
materialelor textile, spălarea materialelor textile,
servicii de curăţare uscată a hainelor şi
a lenjeriei, spălătorie de rufe, curăţarea
materialelor, curăţarea şi îngrijirea ţesăturilor,
materialelor textile, a pielii, a blănii şi a
produselor din aceste materiale, spălarea
tricotajelor.

───────

(210) M 2020 01622
(151) 02/03/2020
(732) S.C. AXEL & CO IMPORT EXPORT

S.R.L., STR. INFRATIRII NR.
2, JUDETUL ILFOV, COMUNA
BRANESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Axel & co Daruieste
viata casei tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
29.01.13; 07.15.01

(591) Culori revendicate:rosu, gri, negru

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2020 01623
(151) 02/03/2020
(732) ROOF HOME DESIGN SRL, STR.

GLADIOLEI NR. 11, CAMERA
1, ET. 1, SAT VALEA LUPULUI,
JUDETUL IASI, COMUNA VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

RHD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.11.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1375C)

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

6. Metale comune şi aliajele acestora, minereuri,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, cabluri şi fire
neelectrice din metal comun, fierărie, articole
mici din armătură metalică, containere din metal
pentru depozitare sau transport, seifuri.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale lastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în
fabricare, materiale de etanşare, umplere şi
izolare, ţevi, tuburi şi furtuni flexibile, nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de

metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

───────

(210) M 2020 01624
(151) 02/03/2020
(732) FUNDATIA UMANITARA 'NORD

2001', STR. ION IRIMESCU
NR. 51D, JUDETUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SÂNGE PENTRU ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01626
(151) 02/03/2020
(732) AGRO STEIN SRL, SAT ALIOS

NR. 238, JUDETUL TIMIS,
COMUNA MAŞLOC, 307271,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
PRIME

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01627
(151) 02/03/2020
(732) RELU COSMIN DULUBEI, STR.

DACIA NR. 16, BL. 16, SC. 1, ET.
3, AP. 12, JUDETUL GORJ, TIRGU
JIU, 210232, GORJ, ROMANIA

(540)
MPOW

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01628
(151) 02/03/2020
(732) SC SMOOTHIE FRESH 2019 SRL,

STR. SIRIUS NR. 6, SC. D, AP.
1, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NATURAL SMOOTHIES
EST 2016 ZMUDY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01629
(151) 02/03/2020
(732) AGRO STEIN SRL, SAT ALIOS

NR. 238, JUDETUL TIMIS,
COMUNA MAŞLOC, 307271,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
STEIN COLLECTION

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
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de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01630
(151) 02/03/2020
(732) AMEDI & SONS SRL, STR.

BARCAULUI NR. 98, JUD. BIHOR, ,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

HA HOTEL AVENTUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.(Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01631
(151) 02/03/2020
(732) ANAMARIA-MIHAELA IVAN,

STR. BRADULUI NR. 11, JUD.
BISTRITA-NASAUD, BISTRIŢA,
420066, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ALIANŢA PENTRU
BISTRIŢA-NĂSĂUD BN

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
02.09.16; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01633
(151) 02/03/2020
(732) RELU COSMIN DULUBEI, STR.

DACIA NR. 16, BL. 16, SC. 1, ET.
3, AP. 12, JUDETUL GORJ, TIRGU
JIU, 210232, GORJ, ROMANIA

(540)
NAKED COSMETICS

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01634
(151) 02/03/2020
(732) SMC HADACREAM 2019 SRL,

COMUNA DOROLT, JUD. SATU
MARE, SAT DOROLT, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

Hada FASHION
StilModaCalitate

(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
mov

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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
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produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 01635
(151) 02/03/2020
(732) AGROCOSM CONSULT SRL, STR.

ARCULUI NR. 11, BL. 5, SC. A, ET.
4, AP.14, JUD. OLT, SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

Nepotul Micul Grădinar

(531) Clasificare Viena: 02.05.02; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, albastru, roşu, alb, maro, gri

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole respectiv: seminţe, plante şi flori
naturale (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.

───────

(210) M 2020 01636
(151) 02/03/2020
(732) AGROCOSM CONSULT SRL,

STR. ARCULUI, BL. 5, SC. A, ET. 4,
AP.14, JUD. OLT , SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

Bunicul Micul Grădinar

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 05.09.24;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.10

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, albastru, roşu, alb, maro, gri

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

35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor a
produselor agricole, a seminţelor, a plantelor şi
florilor naturale (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
le achizitioneze cât mai comod.

───────
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(210) M 2020 01637
(151) 02/03/2020
(732) AGROCOSM CONSULT SRL,

STR. ARCULUI, BL. 5, SC. A, ET. 4,
AP.14, JUD. OLT , SLATINA, OLT,
ROMANIA

(540)

Bunica Micul Grădinar

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 05.05.23;
25.01.05; 27.05.01; 27.05.10

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, roşu, roz, alb, maro, gri

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

35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor a
produselor agricole, a seminţelor, a plantelor şi
florilor naturale (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
le achizitioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 01638
(151) 02/03/2020
(732) RELU COSMIN DULUBEI, STR.

DACIA NR. 16, BL. 16, SC. 1, ET.
3, AP 12, JUD. GORJ, TARGU JIU,
210233, GORJ, ROMANIA

(540)
BLUEDIO

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

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

───────

(210) M 2020 01639
(151) 02/03/2020
(732) LAURENTIU GHEORGHE, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 112,
BL.5, AP.5, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Branza de Baneasa

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

29. Lapte şi produse lactate.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a laptelui şi a produselor
lactate (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2020 01640
(151) 02/03/2020
(732) OSHER MOSONEGO, STR.

MOTILOR NR. 13A, BL. B, AP.
58, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOCTOR ANNABEES
MIND YOUR HEALTH

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11; 27.05.12; 19.13.22;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb, negru, gri

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar.
31. Produse agricole şi de acvacultură brute şi
neprocesate, ierburi proaspete, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare.
34. Tutun, produse de tutun şi înlocuitori
de tutun, articole utilizate pentru fumat,
vaporizatoare orale pentru fumători.
35. Reguparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de agenţii de import-export,
publicitate şi reclamă.
43. Servicii oferite de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2020 01641
(151) 02/03/2020
(732) BASSAM DABBAS, STR.

EROILOR NR. 118, BL. C, AP. 66,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

B Bassam Concept Salon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.10; 27.05.13

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

3. Preparate şi tratamente cosmetice pentru păr.
26. Extensii de păr, peruci, meşe de păr, păr fals,
articole de păr (decorativ, fixare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de agenţii de import-export,
publicitate si reclamă.
41. Servicii de instruire.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 01642
(151) 02/03/2020
(732) DIFF BREWING SRL, STR. 1

MAI BL. P04, SC. A, AP. 12, ET.
3, JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
WALLACHIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01643
(151) 02/03/2020
(732) COVALACT S.A., STR. LUNCA

OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Smântână Ardelenească
Covalact de Țară

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.03.04; 03.04.02; 25.01.05

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2020 01644
(151) 02/03/2020
(732) S.C. LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., STR. BALTA
ALBINA NR. 9, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Next Gen CONFERENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.09; 26.01.01; 02.07.23; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01645
(151) 02/03/2020
(732) VISUAL PROJECTION 2018 SRL,

STR. VASLUI NR. 10, BLOC 709,
ETAJ 1, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VISUAL EXPERIENCE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.05.08; 29.01.15

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

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

9. Plăci de calibrare, aparatură de
calibrare, dispozitive de calibrare, proiectoare,
proiectoare cinematografice, proiectoare
digitale, proiectoare multimedia, lentile pentru
proiectoare, proiectoare home cinema,
proiectoare de imagini, telecomenzi pentru
proiectoare, proiectoare lcd, proiectoare
audio, proiectoare cu focusare automată,
proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale lichide),
videoproiectoare, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, plottere
(dispozitive) pentru proiectare.
37. Servicii de consiliere cu privire la întreținerea
plăcilor de calibrare, proiectoare de cinema
(reparare și întreținere de proiectoare de
cinema ).
41. Închiriere de proiectoare, închiriere de
proiectoare cinematografice, închiriere de
proiectoare de diapozitive, închiriere de
proiectoare pentru filme, închiriere de
proiectoare de film, închiriere de proiectoare
pentru filme cinematografice, închiriere de
proiectoare de filme cinematografice, proiecție
de filme video, închiriere de aparate de
proiecție de cinema, închiriere de aparate de
proiecție cinematografică și accesoriile aferente,
proiectarea filmelor.
42. Servicii de calibrare, servicii de calibrare
privind aparatele electronice.

───────

(210) M 2020 01646
(151) 02/03/2020
(732) IMPLANT EXPERT DENTAL

LAB SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM. NR. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DentaLab

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 29.01.12

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

clase:
44. 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 01647
(151) 02/03/2020
(732) 2CHEFS HUB S.R.L., STR.

RĂCARI NR. 5, CORP
51B, PARTER, CAMERA 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
2Chefs

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, produse din carne, conserve
de carne, produse din pește, fructe de
mare, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, compoturi, jeleuri din fructe,
gemuri, magiun, dulcețuri, marmelade, paste
tartinabile pe bază de legume, zacuscă,
murături, bulion, ciuperci conservate, semințe
procesate, semințe preparate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, amestecuri de fructe
și nuci preparate, amestecuri de fructe uscate,
amestecuri de fructe confiate, batoane pe
bază de fructe, batoane pe bază de nuci
și semințe, gustări (chips-uri) pe bază de
creveți, măsline preparate, pastă de măsline
preparate, alge comestibile preparate, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de legume,
flori comestibile, preparate, salate de legume,
salate cu carne, salate de fructe, mâncăruri
gătite constând în principal din legume sau
în cea mai mare parte din legume, mâncăruri
gătite constând în totalitate sau în cea mai mare
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parte din carne, mâncăruri congelate, mâncăruri
semipreparate, mâncăruri preparate, mâncăruri
conservate, supe, baze de supe, tahini, băuturi
pe bază de lapte, băuturi pe bază de soia
(substituenți din lapte), deserturi pe bază de
lapte, produse pe bază de soia, deserturi pe
bază de iaurturi, deserturi bazate pe fructe, ouă,
produse din ouă, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
pește, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, frișcă, frișcă vegetală, băuturi ce conțin
lapte, înlocuitori (substituenți) de lapte, uleiuri
și grăsimi alimentare, polen preparat pentru
alimentație.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, amestecuri de făină gata preparate
utilizate pentru copt, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale, amestecuri de cereale
și fructe uscate, gustări pe bază de cereale,
alimente preparate din cereale, fulgi de cereale,
cereale expandate, cereale extrudate, gustări pe
bază de cereale, semințe de cereale procesate,
musli constând predominant din cereale,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate, biscuiți,
biscuiți preparați din cereale, pâine, aluaturi,
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, deserturi,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
băuturi (nemedicinale) pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere, melasă, drojdie, prafuri
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, arome alimentare (altele decât
uleiurile esențiale), propolis de uz alimentar,
muștar, oțet, sosuri și alte (condimente),
maioneză, gheață (apa înghețată), mâncăruri
bazate pe orez, mâncăruri bazate pe paste,
salate de paste, pizza, sandvișuri.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri de fructe, băuturi din legume și
sucuri din legume, siropuri și alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comenzi pe un site de
internet, servicii de comenzi on-line, prezentarea
produselor în medii de comunicare, publicitate,
strângerea la un loc, în folosul terților, de produse
alimentare și băuturi destinate consumului
uman (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii putând 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 sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de bar,
servicii de ceainărie, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de braserie, servicii de
restaurante tip drive, servicii de băuturi la pachet
(take-away), servicii de mâncare la pachet (take-
away), servicii de bistrouri, servicii de pizzerie,
servicii de rotiserie, servicii de furnizare de cafea
pentru birouri (furnizarea de băuturi), pregatirea
și furnizarea de produse alimentare și băuturi
gata pentru consum, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, servicii de rezervare privind furnizarea
de alimente (alimentație publică), furnizarea de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2020 01648
(151) 02/03/2020
(732) FABIANI COUTURE S.R.L., STR.

ZUTPHEN NR. 9, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

FD FABIANI DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.
37. Construcții de clădiri, reparații și servicii de
instalații.
42. Amenajare / design interior, proiectarea și
designul spațiului interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
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pentru comerțul cu amănuntul, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior bazat pe
principiile feng shui, proiectare de produs,
proiectare de bucătării.

───────

(210) M 2020 01649
(151) 02/03/2020
(732) DESIGN VERDE VIU SRL, STR.

G.M.CANTACUZINO NR. 37,
JUD. SIBIU, CISNADIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

greenarium

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde ( Hex
#009D4C, Hex #99DD57), alb (Hex
#FFFFFF)

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

11. Lămpi din sticlă.
19. Vitralii, geamuri din sticlă pentru vitralii.
21. Cutii decorative din sticlă, ghivece de sticlă,
vaze din sticlă, ornamente din sticlă.
31. Plante vii.
42. Servicii de proiectare de sticlă și de produse
din sticlă, crearea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic.

───────

(210) M 2020 01650
(151) 02/03/2020
(732) PUIU GHEORGHE VASILESCU

, STR. IOAN SLAVICI NR. 13,
JUDEŢUL ILFOV, SAT AFUMAŢI
(COMUNA AFUMAŢI), ILFOV,
ROMANIA

(540)

RIDE & RIDE

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 06.01.04;
06.07.01; 18.01.05; 26.01.03; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 25.01.06

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01651
(151) 02/03/2020
(732) SC PRO GRANIT TRADING

SRL, STR. LUPULUI NR. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, 535400, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
UNIVERSUL SCULELOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de franciză, oferirea de asistenţă
tehnică pentru înfiinţarea şi/sau operarea în
magazine cu scule
(lucrări de birou), servicii oferite de magazine cu
amănuntuI în domeniul sculelor de tot felul.
39. Servicii de transport, servicii de ambalare şi
depozitare a mărfurilor, în special a sculelor de
tot felul.

───────

(210) M 2020 01652
(151) 02/03/2020
(732) ACS UNIREA DOBROESTI,

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR.
16-18, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, 77085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 24.01.09;
24.01.13; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
29.01.12

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

clase:
41. Activități ale cluburilor sportive.

───────

(210) M 2020 01653
(151) 02/03/2020
(732) DANIEL LUPU, STR. CANEPEI

NR. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RESTAURANT PIZZERIE

TERASA STEFAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 01654
(151) 02/03/2020
(732) MOBILE POINT SRL, STR.

EROILOR NR. 19, AP. 5, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400129,
CLUJ, ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SERVICEPACK

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

37. Servicii de instalaţii şi reparaţii echipamente
de telefonie mobilă.
42. Instalări şi reinstalări de programe specifice
echipamentelor de telefonie mobilă.

───────

(210) M 2020 01655
(151) 02/03/2020
(732) RADU IANCEOGLU , STR.

PRINCIPALĂ NR. 596, JUDEŢUL
ARAD, ZABRANI, ARAD, ROMANIA

(540)
Apivera

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

30. Miere naturală, miere.
───────


