
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
02/12/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 09/12/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/12/2020

2

Cereri Mărci publicate în 09/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08554 02/12/2020 ALEX MIHAI DOSPINESCU

STEFANUT STANGA
LEGALZIC

2 M 2020 08681 02/12/2020 ALIAT INVEST SRL Cămara de acasă

3 M 2020 08682 02/12/2020 PROLOGIC INSTANT SRL PROLOGIC

4 M 2020 08683 02/12/2020 SICPAST SRL Széki házilaska Tăiţei din Sic

5 M 2020 08684 02/12/2020 IRIKA KNITTING S.R.L. irika knit happens

6 M 2020 08685 02/12/2020 S.C. AMETHYST INDUSTRIES
S.R.L.

Buftea events

7 M 2020 08686 02/12/2020 SC TERAPIA SA Pa gripă ! Pa răceală !

8 M 2020 08687 02/12/2020 SC TERAPIA SA Un duo campion !

9 M 2020 08688 02/12/2020 SC TERAPIA SA Fiecare pas te duce mai departe

10 M 2020 08689 02/12/2020 Răcit sau gripat ? Acţionează şi
ai scăpat !

11 M 2020 08690 02/12/2020 IOAN CRISTEA generația lui John

12 M 2020 08691 02/12/2020 SC SELGROS CASH & CARRY
SRL

FRANCESCA DE MASSI

13 M 2020 08692 02/12/2020 SC DREAM TAXI SERV SRL papa dream

14 M 2020 08693 02/12/2020 SC PIZZA SAN MARCO SRL San Marco Pizzeria Din 2005

15 M 2020 08694 02/12/2020 MATEI D.SILVIU PFA FRAȚII MATEI

16 M 2020 08695 02/12/2020 ALEXANDRU-PAVEL
CIOCALTEU

SUPREMUM CONCILIUM
ANTIQUI ACCEPTI RITUS
SCOTICI ab ROMANIA DEUS
MEUMQUE JUS

17 M 2020 08696 02/12/2020 SORIN RAIA MASKEDEMOJI

18 M 2020 08697 02/12/2020 NEW AKORD SECURITY SRL DEFENCE SHOP

19 M 2020 08698 02/12/2020 ILIE PANA
LAURENTIU MARIAN
UNGUREANU

FARMACIA DE DETERGENT

20 M 2020 08699 02/12/2020 DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

CLIPA

21 M 2020 08700 02/12/2020 DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

SARUT

22 M 2020 08701 02/12/2020 MARY-LAVINIA SAIKALY DON RICCO Chicken Lovers

23 M 2020 08702 02/12/2020 MARY-LAVINIA SAIKALY DON RICCO Chicken Lovers
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 08703 02/12/2020 MOB CONFORT SRL MOB CONFORT MOBILA Din

dragoste pentru casa ta!

25 M 2020 08704 02/12/2020 DAN BRÎNZA SmileLab

26 M 2020 08705 02/12/2020 ASOCIATIA POVESTEA MEA
SRL

Asociația PovesteaMea
Zâmbet pentru suflet!
www.povesteamea.ro

27 M 2020 08706 02/12/2020 BOGDAN-ANDREI
DEACONESCU

DYA FASHION

28 M 2020 08707 02/12/2020 SC ACUBOND FATADE SRL ACUBOND www.acubond.ro

29 M 2020 08708 02/12/2020 DAAC-ECO-PLANT S.R.L. DAAC

30 M 2020 08709 02/12/2020 NOVUS CAPITAL SRL conceptul student +

31 M 2020 08710 02/12/2020 VLADISLAV ZDROBĂU GMD

32 M 2020 08711 02/12/2020 ORGANIC GARDEN SYSTEM
SRL

CULMEA FRUCTELOR

33 M 2020 08712 02/12/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

BUCHAREST STOCK
EXCHANGE

34 M 2020 08713 02/12/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

Own the future. Invest in it.

35 M 2020 08715 02/12/2020 ROPHARMA S.A. DermaCare RPH

36 M 2020 08716 02/12/2020 DANTIST SRL KRONSTADT DENT

37 M 2020 08717 02/12/2020 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

Punem viitorul înainte.

38 M 2020 08718 02/12/2020 S.C. SM-BAN IMPEX S.R.L. CLINICA TA

39 M 2020 08719 02/12/2020 IOAN MARIUS BORSA ITHAHX CONTROL & SAFETY

40 M 2020 08721 02/12/2020 S.C. LOCASIGA S.R.L. ALTAI

41 M 2020 08722 02/12/2020 S.C. DTG ABIZA COMPANY
S.R.L.

VALCOM residence

42 M 2020 08723 02/12/2020 S.C. BIO NERA INVEST S.R.L.
S.C. BIO NERA PLANT S.R.L.

Nera Seve
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(210) M 2020 08554
(151) 02/12/2020
(732) ALEX MIHAI DOSPINESCU,

TURTURELELOR NR.11B,
BL.A, ET.5, AP.A55, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030881,
BUCUREȘTI, ROMANIA
STEFANUT STANGA,
BLD.REGINA ELISABETA
NR.61,BL.CORPB, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050015,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGALZIC

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice
care conțin ulei CBD.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări electronice
și vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 08681
(151) 02/12/2020
(732) ALIAT INVEST SRL, ALEEA

RĂDĂȘENI NR. 7, BL. 27, ET. 4,
AP. 28, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cămara de acasă

(531) Clasificare Viena:
05.09.03; 05.09.17; 11.03.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, roșu,
portocaliu, alb, verde

(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).
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.
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.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
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orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08682
(151) 02/12/2020
(732) PROLOGIC INSTANT SRL,

STR. LIBERTATII NR. 27,
JUDETUL DAMBOVITA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
PROLOGIC

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

37. Servicii de curățare a clădirilor (interior).
───────

(210) M 2020 08683
(151) 02/12/2020
(732) SICPAST SRL, STR. III NR. 132,

JUDEȚUL CLUJ, COMUNA SIC
SAT SIC, CLUJ, ROMANIA

(540)

Széki házilaska Tăiţei din Sic

(531) Clasificare Viena:
08.07.11; 08.07.03; 05.03.13; 05.05.20;
26.03.04; 27.05.01; 29.01.15

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

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

30. Paste şi tăiţei, tăiței, tăiței instant, tăiței din
hrișcă, tăiței cu ou, tăiței din amidon, tăiței din
grâu integral, tăiței instant pentru gătit, tăiței
somen (tăiței foarte subțiri din grâu, nefierți),
tăiței soba care se prepară instant, tăiței din
amidon de fasole (harusame, negătite).

───────

(210) M 2020 08684
(151) 02/12/2020
(732) IRIKA KNITTING S.R.L., STR.

BUNA ZIUA NR. 12, BL. A,
PARTER, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

irika knit happens

(531) Clasificare Viena:
09.05.01; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Îmbrăcăminte de protecţie contra
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva focului, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte specială pentru laborator,
îmbrăcăminte de protecţie contra substanţelor
chimice, combinezoane termice de protecţie
împotriva accidentelor sau vătămărilor,
îmbrăcăminte de protecţie antiradiaţii, mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, măşti de
protecţie, măşti de protecţie pentru muncitori,
măşti protectoare pentru filtrarea aerului, pături
ignifuge, pături pentru supravieţuire, plase de
siguranţă, articole pentru protecţia capului.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului şi încălţăminte pentru personal medical
şi pacienţi, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru examinarea pacienţilor, halate
pentru izolare, de uz medical, costume
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chirurgicale sterile, haine speciale pentru
săli de operaţie, îmbrăcăminte de protecţie
de uz medical, îmbrăcăminte sterilizată de
uz chirurgical, huse pentru încălţăminte
chirurgicală, bonete chirurgicale, bonete de
protecţie pentru
păr, pentru medici, măşti de protecţie respiratorie
confecţionate din materiale neţesute de uz
medical, măşti medicale, măşti chirurgicale cu
filtru de înaltă protecţie, măşti chirurgicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti de protecţie
respiratorie de uz medical, măşti utilizate de
personalul medical, mănuşi de uz medical,
mănuşi chirurgicale, mănuşi de protecţie de
unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuşi de latex de uz
medical, viziere de protecţie pentru uz medical,
cotiere de uz medical, huse pentru încălţăminte
chirurgicală.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire naturale sau sintetice
pentru utilizare la produsele textile, articole de
pasmanterie, mătase filată, lână filată, bumbac
filat, fire şi aţe din cânepă, bumbac, in, iută,
lână, mătase, vâscoză, cocos, fire metalice
pentru broderie, fire elastice de uz textil, fire din
materiale plastice de uz textil, fire din fibră de
sticlă de uz textil, fire de cauciuc de uz textil, fire
sub formă de şnur.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
materiale textile, canava pentru tapiserie sau
broderie, ţesătura termoadeziva, lenjerie de pat
şi pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie şi masa, cearşafuri,
dosuri de perne, prosoape din material textile,
ţesături elastice, pânze din material textil sau
plastic, crep (ţesături), şeviot (ţesături), damasc
(ţesături), dublură (ţesături),
marabu (ţesături), ţesături de mătase, ţesături
de viscoză, ţesături de ramia, ţesături de in,
ţesături de bumbac, ţesături de lână, ţesături
din janilie, tricoturi (materiale), brocarturi, ţesături
matlasate (lenjerii), ţesături pentru lenjerie, stofe
din păr (ţesături), materiale plastice (înlocuitori
de ţesături), ţesături aspre de lână pentru
covoare, muşama (feţe de masă), ţesături
adezive destinate aplicării la cald, ţesături din
mătase pentru şabloane de
imprimat, ţesături din fibră de sticlă de uz textile,
huse pentru mobile, draperii, saci de dormit,
huse pentru sacii de dormit, plase de ţânţari,
apărători pentru pătuţuri (lenjerie de pat), articole
neţesute (textile), batiste din materiale textile,
căptuşeli din material textil pentru pălării, catifea,
fanioane din material textil sau plastic, materiale

textile de căptuşeală pentru încălţăminte, şnururi
din materiale textile pentru draperii.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, halate pentru
asistente medicale, halate de laborator,
combinezoane (îmbrăcăminte).
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, respectiv panglici şi funde, nasturi,
copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru
păr, păr fals, articole de cusut şi articole
decorative din materiale textile, produse de
mercerie cu excepţia firelor, broderie, şnururi,
brasarde (accesorii de îmbrăcăminte) , ace de
brodat, de cusut, de stopat, de tricotat, de
cizmărie, ace pentru maşina de cusut, andrele,
croşete, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
capse, capse (dispozitive de încheiere) pentru
încălţăminte, îmbrăcăminte, lenjerie de pat,
catarame pentru îmbrăcăminte și încălțăminte,
catarame de curea, carcase adaptate pentru
păstrarea andrelelor, dantele, degetare pentru
cusut, fermoare, cutii de croitorie, cutii de
ace, seturi de cusut, elastic pentru utilizare
în croitoria de damă, încheietori pentru
îmbrăcăminte, franjuri, funde ca articole de
mercerie, mărgele pentru meşteşuguri, matriţe
pentru ciucuri, articole de mercerie (cu excepţia
firelor), nasturi, paiete pentru îmbrăcăminte,
copci (mercerie), carabine, panglici (mercerie),
panglici pentru încreţit perdele, panglici pentru
medalii, panglici pentru păr, perniţe de ace,
panglici şi funde, nu din hârtie, pentru împachetat
cadouri, perniţe de umăr pentru îmbrăcăminte,
suporturi pentru gulere, cordoane pentru
îmbrăcăminte, ocheţi pentru îmbrăcăminte și
încălţăminte, borduri pentru îmbrăcăminte,
închizători pentru îmbrăcăminte și încălţăminte,
rozete (pasmanterie), rame pentru articole
croşetate, picouri (dantele), şnururi pentru
pasmanterie, şnururi pentru bordat, suporturi de
ochiuri pentru tricotat, benzi cu arici (articole
de mercerie), benzi elastice pentru fixarea
manşetelor, benzi pentru pălării, benzi de întărire
pentru croitorie de damă, elemente de fixare
pentru bretele (materiale de croitorie), petice
termoadezive, bobine pentru aţa de broderie
sau lână (nu componente de maşini), ornamente
pentru îmbrăcăminte, şireturi de încălţăminte,
urechi pentru şireturi de încălţăminte.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de magazine
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de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spaţiu fizic și/ sau
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a
produselor proprii și ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 08685
(151) 02/12/2020
(732) S.C. AMETHYST INDUSTRIES

S.R.L., INTRAREA SEVASTOPOL
NR. 1, BIROUL NR. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Buftea events

(531) Clasificare Viena:
16.03.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare,
realizarea de benzi video, discuri în format
video şi înregistrări audiovizuale cu caracter
promoţional, întocmire de prezentări audio şi/sau
vizuale pentru afaceri, administrare de afaceri,
administrarea resurselor umane şi servicii
de recrutare, marketing pentru evenimente,
promovare de evenimente speciale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, furnizare şi închiriere de
spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, planificare şi
organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de reclame şi material publicitar (pliante,
broşuri, foi volante şi mostre), servicii de
asistenţă administrativă şi prelucrare de date,
facturare, prelucrare de date, sistematizare şi
management, servicii de evidenţă a personalului,
analiză comercială, servicii de informare şi
cercetare de piaţă, furnizarea de informaţii
de piaţă referitoare la produsele de consum,
furnizare de informaţii privind afacerile, furnizare
de informaţii şi consiliere pentru clienţi cu
privire la selecţia produselor şi articolelor de
achiziţionat, informaţii comerciale, închiriere de
maşini şi aparate de birou, marketing pentru
evenimente, promovare de evenimente speciale,
organizare şi coordonare de evenimente
de marketing, organizare de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
expoziţii şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.
41. Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, coordonare de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
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culturale şi artistice, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizare de
informaţii despre divertisment şi evenimente de
divertisment, în reţele online şi pe internet,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educaţiei, divertismentului şi sportului, servicii
educative, de divertisment şi sportive, editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, divertisment,
consultanţă referitoare la
planificare de petreceri, educaţie şi instruire,
îndrumare, organizare de conferinţe, expoziţii
şi concursuri, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, organizare
de divertisment pentru nunţi, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, planificare şi coordonare de
petreceri (divertisment), producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie, planificarea
de recepţii (divertisment), punerea la dispoziţie
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, punere la dispoziţie
de săli de divertisment, servicii de consultanţă
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de închiriere
de echipamente şi instalaţii pentru educaţie,
divertisment, sport şi cultură, servicii educative şi
de instruire, servicii de spectacole în|
direct, spectacole de focuri de artificii, organizare
de rezervări de bilete la spectacole şi alte
evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare
şi băutură, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente şi băuturi, servicii de informare, de
consiliere şi de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, cazare temporară, furnizarea de
spaţii pentru evenimente şi de spaţii pentru
birouri provizorii şi jafentru reuniuni, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, închiriere de construcţii
transportabile (spații), închiriere de echipament
de catering, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepţii, organizare de recepţii
pentru nunţi (mâncare şi băutură), organizare de
banchete (spații), organizare de mese la hoteluri
(spațiu, cazare), restaurante (servirea mesei),
servicii de restauraţie pentru recepţiile firmelor
(furnizare de alimente şi băuturi), servicii pentru

furnizarea de alimente, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente şi băuturi,
furnizare de informaţii despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor, servicii de catering,
servicii de cazare pentru evenimente, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări şi evenimente publice,
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de catering specializate în
tăierea jambonului pentru petreceri de căsătorie
şi evenimente.

───────

(210) M 2020 08686
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Pa gripă ! Pa răceală !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
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farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic de uz
uman şi veterinar, scutece pentru copii și pentru
incontinență, scutece de uz veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 08687
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Un duo campion !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
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preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri

medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic de uz
uman şi veterinar, scutece pentru copii și pentru
incontinență, scutece de uz veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 08688
(151) 02/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Fiecare pas te

duce mai departe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi

scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic de uz
uman şi veterinar, scutece pentru copii și pentru
incontinență, scutece de uz veterinar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────
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(210) M 2020 08689
(151) 02/12/2020
(732)
(540)

Răcit sau gripat ?
Acţionează şi ai scăpat !

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni

medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic de uz
uman şi veterinar, scutece pentru copii și pentru
incontinență, scutece de uz veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
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servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 08690
(151) 02/12/2020
(732) IOAN CRISTEA, ALEEA

RÂŞNOVENILOR NR.1, BL. 54,
SC.C, ET.4 ,APARTAMENT 59,
JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100474, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

generația lui John

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 26.01.03; 26.01.05;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albstru deschis (HEX
#afdce8), portocaliu (HEX #e85924),
albastru (HEX #edeff1), negru (HEX
#0b0b0b), gri

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

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

───────

(210) M 2020 08691
(151) 02/12/2020
(732) SC SELGROS CASH & CARRY

SRL, CALEA BUCUREŞTI NR. 231,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500299,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FRANCESCA DE MASSI

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.15; 27.05.24

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
serviete, serviete diplomat, genţi, genţi de
voiaj, genţi de mână, genţi pentru plajă,
genţi pentru sporturi, etuiuri pentru cărţi de
vizită, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
etichete de bagaje, sacoşe pentru cumpărături,
sacoşe pentru cumpărături cu roţi, portofele,
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poşete, rucsacuri, rucsacuri rigide, ghiozdane
şcolare, geamantane, geamantane cu roţi,
valize, umbrele de ploaie şi de soare.

───────

(210) M 2020 08692
(151) 02/12/2020
(732) SC DREAM TAXI SERV SRL, STR.

REGINA MARIA NR. 4, BL. COZIA,
SC. B, AP. 18, ET. 7, JUD. VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

papa dream

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.11; 02.01.23;
11.01.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 7628
C), verde (Pantone 369 C), alb, negru

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

35. Servicii de comandă online de bunuri
și servicii pentru terți, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu, servicii
de preluare comenzi pentru cumpărături la
domiciliu prin call center, online și prin aplicații
mobile, provocarea vânzărilor de bunuri și
servicii pentru terți în domeniul furnizării de
alimente și băuturi, furnizarea de informații
privind ofertele de bunuri și servicii în domeniul
furnizării de alimente și băuturi în baze de
date cu acces interactiv și plasarea imediată a
comenzilor, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de produse alimentare, băuturi
și produse agricole, sondaje de opinie în
domeniul restaurantelor, servicii de publicitate
pe internet pentru restaurante, furnizarea de
recenzii generate de consumatori în scopul
analizei consumatorilor, servicii de achiziție de
comenzi pentru restaurant, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii în domeniul restaurantelor.

39. Servicii de livrare la domiciliu pentru
restaurante și alți terți precum: farmacii,
magazine alimentare și nealimentare, pet shop
(transport), livrare de alimente și băuturi
pregătite pentru consum (transport), servicii de
transport rutier pentru mărfuri ușoare, servicii de
șoferi.

───────

(210) M 2020 08693
(151) 02/12/2020
(732) SC PIZZA SAN MARCO SRL,

BD. I.C.BRATIANU NR. 48, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900270, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

San Marco Pizzeria Din 2005

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.07.01

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

39. Livrare de pizza (transport).
43. Servicii de alimentaţie publică (fast food
pizzerie), servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 08694
(151) 02/12/2020
(732) MATEI D.SILVIU PFA, STR.

HELESTEU NR. 86, JUD.
IALOMITA, COMUNA COSERENI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

FRAȚII MATEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.04; 03.13.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3514C), negru

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

30. Miere naturală.
───────

(210) M 2020 08695
(151) 02/12/2020
(732) ALEXANDRU-PAVEL CIOCALTEU,

STR. MARIA ROSETTI NR. 7-9, ET.
4, AP. 19, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPREMUM CONCILIUM
ANTIQUI ACCEPTI RITUS

SCOTICI ab ROMANIA
DEUS MEUMQUE JUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01; 03.07.24;
24.09.01; 25.01.05

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestor,
produse din sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi instrumente
de măsurarea a timpului.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 08696
(151) 02/12/2020
(732) SORIN RAIA, SOS. PANTELIMON

NR. 144, BL. 102A, SC. C, ET. 7,
AP. 121, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MASKEDEMOJI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.05; 01.03.02;
01.03.12; 01.11.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben, roz, albastru,
alb, negru

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

9. Măști de protecție, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului.
10. Măști sanitare pentru scopuri medicale.
16. Tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, abțipilduri (papetărie), șabloane
(papetărie), materiale didactice și educative.
26. Jocuri de construcție, măști (obiecte de
divertisment).

───────

(210) M 2020 08697
(151) 02/12/2020
(732) NEW AKORD SECURITY SRL,

STR. DR. JOSEPH LISTER
NR. 15, AP. 2, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050541,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DEFENCE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

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

clase:
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.

───────
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(210) M 2020 08698
(151) 02/12/2020
(732) ILIE PANA, CALEA SEVERINULUI

NR. 24, BL. 403A, SC. 1, AP. 3,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200222,
DOLJ, ROMANIA
LAURENTIU MARIAN
UNGUREANU, STR. UNIRII NR.
19, JUD. DOLJ, BAILESTI, 205100,
DOLJ, ROMANIA

(540)

FARMACIA DE DETERGENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.01.25; 19.11.04

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

3. Detergenți, alții decât cu utilizare în procesele
de fabricaţie și în scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 08699
(151) 02/12/2020
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII,
NR. 4A, JUDEŢ DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
CLIPA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 08700
(151) 02/12/2020
(732) DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA SRL, STR. UNIRII,
NR. 4A, JUDEŢ DOLJ, SEGARCEA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SARUT

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
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(210) M 2020 08701
(151) 02/12/2020
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DON RICCO Chicken Lovers

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.07.03

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

clase:
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2020 08702
(151) 02/12/2020
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DON RICCO Chicken Lovers

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.07.03

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

clase:
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────
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(210) M 2020 08703
(151) 02/12/2020
(732) MOB CONFORT SRL,

STR.BARIERA VALCII, NR.18,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.11 IUNIE, NR.51,
CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15,SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOB CONFORT MOBILA
Din dragoste pentru casa ta!

(531) Clasificare Viena:
12.01.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
20. Mobilă şi mobilier, rafturi de mobilă, mobilier
fabricat din lemn.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de comerţ on line, administraţie
comercială, lucrări de birou referitor la produsele
din clasa 20.

───────

(210) M 2020 08704
(151) 02/12/2020
(732) DAN BRÎNZA, STRADA NICOLAE

LABIȘ NR.1, BL. 4, SC. A, ET.
10, AP. 111, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SmileLab

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
PMS 320), verde (Pantone PMS 3292)

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────
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(210) M 2020 08705
(151) 02/12/2020
(732) ASOCIATIA POVESTEA MEA SRL,

STR. 24 IANUARIE, NR. 11, JUDEŢ
DOLJ, FILIASI, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, SECTORUL
4, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Asociația PovesteaMea
Zâmbet pentru suflet!
www.povesteamea.ro

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
02.05.02; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
albastru, alb

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

45. Servicii sociale destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 08706
(151) 02/12/2020
(732) BOGDAN-ANDREI

DEACONESCU,
STR.CARPENULUI, NR.16G,
JUDETUL ARGES, STEFANESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE, NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15,SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DYA FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

18. Genți, portofele și alte accesorii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț cu
amănuntul si on line pentru produsele din clasa
18 si 25.

───────
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(210) M 2020 08707
(151) 02/12/2020
(732) SC ACUBOND FATADE SRL, STR.

MIRCEA CEL BATRAN NR. 81,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100070, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ACUBOND www.acubond.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5002)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale metalice de construcții și elemente
din metal.

───────

(210) M 2020 08708
(151) 02/12/2020
(732) DAAC-ECO-PLANT S.R.L., CALEA

IEȘILOR NR. 10, CHISINAU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)
DAAC

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de inspectare, de
salvare şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei
sau utilizării energiei electrice, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,

reproducerea sau prelucrarea sunetului,
imaginilor sau a datelor, suporturi digitale
înregistrate şi descărcabile, software de
calculatoare, suporturi digitale sau analogice
goale de înregistrare şi de stocare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, maşini
înregistratoare de încasat, dispozitive de calcul,
calculatoare şi dispozitive periferice pentru
calculatoare, echipament pentru prelucrarea
informaţiei, calculatoare, componente şi
periferice pentru calculatoare (produse tehnice
de calcul), programe pentru calculator
(software), televizoare, radiocasetofoane, DVD-
player-e, combine şi microcombine muzicale,
boxe audio, camere foto, camere video.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări
de birou, regruparea calculatoarelor,
componentelor pentru calculatoare (produse
tehnice de calcul) şi programelor
pentru calculator (software), comercializarea
produselor audio-video, electronice şi
electrocasnice, servicii de export-import,
organizarea expozițiilor de vânzări, gestionarea
afacerilor comerciale referitoare la producerea
de informaţii şi/la calculatoare, servicii referitoare
la administrarea afacerilor pentru procesarea
vânzărilor efectuate prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, furnizarea informaţiilor comerciale,
promoţionale şi de consultanţă cu privire la
livrarea şi promovarea mărfurilor, selectarea şi
expunerea produselor, furnizarea informaţiilor
şi consultanţei comerciale şi profesionale
cumpărătorilor potenţiali de mărfuri şi produse,
compilarea şi transcrierea datelor, compilarea
anunţurilor publicitare pentru utilizarea în calitate
de pagini web pe internet, servicii de consultanţă
şi de consiliere referitoare la administrarea
afacerilor, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea
produselor, servicii de comercializare pentru terți
prestate de magazine specializate.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de comunicaţii celulare, mobile, prin
satelit şi telefonice, comunicaţii prin intermediul
terminalelor de calculator, comunicaţii prin
intermediul reţelelor de fibră optică, servicii de
comunicaţii pentru transmisii de date, servicii
digitale de comunicaţii, servicii de schimb
electronic de date (transmitere de date), servicii
de poştă electronică, transmisie electronică de
date, imagini şi documente, furnizarea de acces
la serviciile on-line de calculator, servicii de
internet, servicii de acces la datele de la distanţă,
servicii de reţea cu posibilităţi suplimentare
(difuzare), furnizarea conexiunii la reţelele locale
fără fir.
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42. Cercetare ştiinţifică, programare pentru
calculatoare, analiza de sistem la calculator,
arendarea timpului de calculator, închirierea
serviciilor web pentru acces la baza de date,
furnizarea de calculatoare pentru expoziţii,
elaborarea programelor (software) pentru
computere, elaborare de software, asigurarea
accesului la bazele de date, închirierea
de software de calculatoare, închirierea
computerelor, servicii de reînnoire de software
pentru calculatoare, reglarea de software de
computere, servicii de reînnoire de software,
servicii de restabilirea datelor la computer,
servicii consultative în domeniul tehnicii de
calcul, studiul proiectelor tehnice, crearea şi
dezvoltarea hardware şi software de calculator.

───────

(210) M 2020 08709
(151) 02/12/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
122A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE, ET. 8 ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

conceptul student +

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
806)

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

16. Tipărituri grafice, reproduceri și reprezentări
grafice, bilete tipărite, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalat,
caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pentru uz uman.
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor hoteliere, servicii
de relaţii media, servicii de promovare a
producătorilor muzicali şi artistici, interpreţi
vocali sau instrumentişti, disk-jockey, publicitate,
inclusiv publicitate on-line, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata online, 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, servicii care
sunt furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice
(de ex. site-uri web), organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, lucrări de birou, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
38. Telecomunicaţii, schimb electronic de
mesaje prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet (servicii de comunicație),
comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de teleconferinţe şi
videoconferinţe, transmiterea de fişiere digitale
şi e-mail, transmisie de podcasturi, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale prin
mijloace de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la pagini web cu muzică digitală de pe
internet, transmisie video la cerere, difuzarea
de programe radio-tv (programe şi generice
radiotv), flux continuu (streaming) de date.
39. Furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, servicii de rezervare
de bilete de avion, asigurarea şi facilitarea
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accesului la un site web care conţine o listă de
societăţi ce oferă informaţii cu privire la călătorii,
destinaţii de călătorie şi obiective turistice locale
interesante şi atractive, furnizarea de recenzii ale
furnizorilor de servicii de călătorie, destinații de
călătorie și atracții locale printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de transport pentru excursii
turistice, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
41. Furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, organizarea de competiţii
[educaţie sau divertisment], servicii de tabere
de vacanţă [divertisment], organizare de
spectacole (inclusiv cu circuit închis), servicii
de impresariat, rezervare de locuri pentru
spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
cluburi de divertisment sau educaţie, producţie
de muzică, producţie de videoclip-uri muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
editare şi înregistrare de muzică, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, spectacole
de muzică în direct, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentaţii
de muzică live, organizare de evenimente
muzicale, inclusiv cu circuit închis, publicare
de afişe şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), rezervare de bilete la concerte,
servicii ale agenţiilor de bilete (divertisment),
academii [educaţie], organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
discotecă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, servicii de amuzament și divertisment,
organizarea de baluri, furnizarea facilităţilor de
recreere, organizarea şi susţinerea de seminarii,
activităţi sportive, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, productie de programe
radio şi tv.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, actualizare de
software, construirea și întreținerea de site-
uri web, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (IT), consultanță în arhitectură,
dezvoltare de platforme de calculator, crearea,
dezvoltare, proiectare și actualizare de pagini
web, proiectare de arte grafice, design industrial,
cercetare tehnologică, servicii externalizate de
tehnologia informației, proiectarea, dezvoltarea
și punerea la dispoziție de motoare de căutare
pentru obținerea de date despre călătorii,

inginerie, software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS).
43. Servicii oferite de restaurante şi baruri
pentru servit cafea, snack-baruri, asigurarea de
hrană şi băuturi (alimentaţie publică), servicii
de cazare temporară, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de rezervare de spaţii de
cazare pentru turişti.
45. Servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, servicii de investigaţii
şi supraveghere referitoare la siguranţa fizică a
persoanelor şi la securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 08710
(151) 02/12/2020
(732) VLADISLAV ZDROBĂU, STR.

VÎNĂTORILOR NR. 16, CHIŞINĂU,
MD-2028, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

GMD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.01

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

6. Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice,
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică,
garduri metalice de diferite configuraţii cu
lamele orizontale și verticale, garduri metalice
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cu lamele bilaterale, garduri metalice cu
lamele tridimensionale, elemente componente
prefabricate metalice pentru garduri metalice,
garduri metalice cu zincare intensivă prin
galvanizare, ansambluri de porți metalice
batante și portițe metalice, balamale ajustabile
pentru porți și portițe metalice, ansambluri
de porţi metalice batante cu balamale
ajustabile, sisteme de închidere-deschidere a
porților metalice batante, sisteme de închidere-
deschidere bi-folding a porților metalice
batante, sisteme de închidere-deschidere
a porților metalice pe verticală metalice,
sisteme de închidere-deschidere a porților
culisante(glisante) și autoportante metalice,
tuburi metalice, seifuri metalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
organizarea expoziţiilor cu vânzări, servicii
de vânzări angro şi cu amănuntul, servicii
de export-import, regruparea produselor
metalice, comercializarea produselor metalice
prefabricate, comercializarea elementelor
componente prefabricate pentru garduri
metalice, comercializarea sistemelor de
închidere-deschidere a porților, comercializarea
gardurilor, porţilor și a portițelor asamblate,
comercializarea ansamblurilor de porţi cu
balamale ajustabile, servicii de comercializare
pentru terţi prestate de magazine specializate.

───────

(210) M 2020 08711
(151) 02/12/2020
(732) ORGANIC GARDEN SYSTEM

SRL, STR.1 DECEMBRIE 1918,
NR.15, UI 2, SPAȚIUL 5, JUDETUL
COVASNA, COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

(540)

CULMEA FRUCTELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.04

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

29. Fructe uscate, gemuri.
32. Sucuri (băuturi), siropuri pentru prepararea
bauturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul sucurilor, siropurilor pentru prepararea
bauturilor, fructelor uscate și a gemurilor,
servicii de vânzare cu ridicata (cu excepția
transportului acestora) a sucurilor, a siropurilor
pentru prepararea bauturilor, a fructelor uscate
și a gemurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în domeniul sucurilor, siropurilor pentru
prepararea bauturilor, fructelor uscate și a
gemurilor.

───────
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(210) M 2020 08712
(151) 02/12/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
020922, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST
STOCK EXCHANGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 26.11.13

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

clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08713
(151) 02/12/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
020922, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Own the future. Invest in it.

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

36.  Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08715
(151) 02/12/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DermaCare RPH

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

3. Produse cosmetice și preparate cosmetice.
5. Produse și preparate dermatocosmetice
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 08716
(151) 02/12/2020
(732) DANTIST SRL, STR.

HARMANULUI NR. 63, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

KRONSTADT DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.10; 01.01.05;
01.01.09; 24.09.03

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii stomatologice, servicii de
stomatologie, stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie.

───────

(210) M 2020 08717
(151) 02/12/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I NR. 34-36, ET.
14, SECTOR 2
, BUCURESTI, 020922,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Punem viitorul înainte.

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

36.  Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08718
(151) 02/12/2020
(732) S.C. SM-BAN IMPEX S.R.L., STR.

MĂCIEȘULUI NR. 7, BL. A 20, SC.
E, AP. 1, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CLINICA TA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.08; 07.01.24; 02.09.14

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, consultatii medicale,
servicii de evaluare medicala, servicii
terapeutice, servicii de spitalizare, servicii
de telemedicină, servicii de stomatologie,
optometrie și sănătate mintală, servicii de
clinică medicala, servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările
cu raze x şi prelevarea de probe de sânge,
servicii de terapie, de exemplu, fizioterapie şi
logopedie, consultanță în farmacie și pregătirea
rețetelor de către farmaciști, servicii de bancă de
sânge şi bancă de ţesuturi umane, servicii de
casă de convalescenţă şi servicii de sanatorii,
consultanță privind nutriţia şi dieta, servicii
de centru de sănătate, servicii de inseminare
artificială şi fertilizare in vitro.

───────
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(210) M 2020 08719
(151) 02/12/2020
(732) IOAN MARIUS BORSA, STR.

CULTURII NR. 5, JUD. ALBA,
CUGIR, ALBA, ROMANIA

(540)

ITHAHX CONTROL & SAFETY

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01; 26.05.18

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9005),
galben (RAL 1018)

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

9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare.

───────

(210) M 2020 08721
(151) 02/12/2020
(732) S.C. LOCASIGA S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 7-9, CAMERA
NR. 1, SC. E, ET. 1, AP. 156,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021608, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALTAI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:

8. Ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare
pentru gazon (unelte acționate manual), unelte
agricole manuale, alonje pentru scule de mână,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale, (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru îndepărtarea
firelor de pe țesături (instrumente manuale),
bandă cu cârlig pentru tragerea cablurilor,
atomizoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, bare de extensie pentru unelte
manuale, barde (scule manuale), bare de tăiat
(scule de mână), baroase, baroase (scule
manuale), bărzi, berbeci (unelte manuale),
unelte de bobinare, burghie, burghie de zidărie
pentru unelte manuale, burghie elicoidale
destinate utilizării cu scule cu acționare manuală,
burghie pentru dulgheri, burghie rotative (unelte
acționate manual), burghie (unelte manuale),
buterole (scule), cadre de ferăstraie de mână,
cadre de ferăstraie pentru metale acționate
manual, capete de șurubelniță pentru unelte
de mână, capete de unelte ascuțite, cârlige
manuale, cavile de matisit, cazmale (unelte),
centuri pentru unelte, chei combinate cu
clichet cap flexibil, chei de bujii, chei cu
clichet (scule manuale), chei pentru filiere, chei
pentru filtre de ulei, chei pentru prezoane,
chei pentru tarozi acționate manual, chei
pentru țevi, chei reglabile, chei tubulare, chei
universale, ciocane, ciocane de lemn și baroase,
cleme de prindere (scule manuale), cleme
utilizate la susținerea pieselor de prelucrat,
clești, clichete (unelte manuale), coarbe (unelte
de mână), coase acționate manual, inele
pentru coase, cosoare (unelte manuale),
concasoare pentru piatră (unelte acționate
manual), cosorașe, cricuri manuale (unelte
manuale), instrumente pentru culesul fructelor,
cultivatoare de grădină cu trei dinți, cultivatoare
manuale pentru grădinărit, cuțit de rindea,
discuri abrazive pentru șlefuit (componente de
unelte acționate manual), dispozitive acționate
manual pentru tăierea țevilor, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate
manual, dispozitive de curățat cartofi (cuțite),
dispozitive de curbat țevi (unelte acționate
manual), dispozitive de fixare pentru tâmplărie
și dogărie, dispozitive de nituire acționate
manual, dispozitive pentru ascuțirea burghielor
(cu acționare manuală), extractoare (scule



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/12/2020

de mână), fălci din metal pentru menghine,
feliatoare, acționate manual, ferăstraie acționate
manual pentru nituri, ferăstraie coadă-de-
șoarece (unelte acționate manual), ferăstraie
cu coardă (unelte acționate manual), ferăstraie
de mână, ferăstraie mecanice (scule manuale),
unelte manuale de grădinărit, greble, grape
acționate manual, harpoane, filiere inelare,
inserții de tăiere destinate utilizării cu
scule manuale, instrumente acționate manual,
instrumente de ascuțit, instrumente de fixare și
îmbinare, instrumente de tăiat țevi, întinzătoare
de fire și benzi metalice (scule), lame de
ferăstraie, leviere, lame (scule de mână), lopeți,
macete, maiuri (instrumente manuale), mandrine
(scule), mânere de mecanisme cu clichet, mașini
de găurit, mașini de frezat (unelte acționate
manual), mașini de pulverizare (unelte acționate
manual) de uz agricol pentru pulverizarea
insecticidelor, mașini de tăiat, mașini de teșit
(unelte de mână), mașini de tocat, acționate
manual, mașini de tuns, mașini pentru demontat
și tăiat sârmă (acționate manual), mașini
pentru tăiat plăci ceramice (unelte acționate
manual), matrițe de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, matrițe de decupat (unelte
acționate manual), menghine, mistrii, mojare
pentru pisat, pânze de ferăstraie de mână,
patente pentru sârmă (scule manuale), perii
de sârmă (unelte acționate manual), perii din
oțel (unelte de mână), piele de ascuțit, pistoale
de călăfătuire, pile (scule), pompe de aer,
acționate manual, port-matrițe (scule manuale),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, scule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), sule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de
burghie manuale, vătraie.., dispozitive pentru
răspândirea îngrășămintelor (unelte manuale).

───────

(210) M 2020 08722
(151) 02/12/2020
(732) S.C. DTG ABIZA COMPANY

S.R.L., STR. POIENIȚA, NR. 1, BL.
1, ET. P, AP. 3, JUD. VRANCEA,
FOCȘANI, 620156, VRANCEA,
ROMANIA

(740) S.C. APPELLO BRANDS S.R.L.,
STR. ȘOIMULUI, NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

VALCOM residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii de
leasing sau închiriere de clădiri, administrare
de clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, servicii de evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
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proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,

servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
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proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi,
instalatori sanitari, instalatori pentru instalaţiile
de încălzire sau țiglari, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială,
servicii anexe serviciilor de construcţii cum ar
fi verificarea proiectelor de construcţii, servicii
de închiriere de utilaje sau de materiale de
construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, curățarea
clădirilor rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor
de clădiri, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, măsurarea condițiilor de mediu în

cadrul clădirilor, evaluarea calității proprietăților
imobiliare, servicii de design al clădirilor,
servicii pentru proiectarea de ansambluri
rezidențiale, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale, planificare și proiectare
de ansambluri rezidențiale, proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), amenajări interioare pentru
clădiri, proiectare (design) de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, evaluarea calității proprietăților imobiliare,
servicii de design al clădirilor.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizarea de spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei (servicii de
aziluri de bătrâni), furnizare de programe după
școală, furnizare de programe înainte de școală,
furnizare de servicii de creșe (altele decât
școlile).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/12/2020

(210) M 2020 08723
(151) 02/12/2020
(732) S.C. BIO NERA INVEST S.R.L.,

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR.
57 BIS, CASA 10, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA
S.C. BIO NERA PLANT S.R.L.,
STR. MĂNĂSTIREA NERA, JUD.
CARAȘ-SEVERIN, SLATINA-NERA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Nera Seve

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.05.01; 26.05.08;
26.05.18

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

3. Produse cosmetice pentru toaletă, preparate
pentru curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
igienă.
29. Supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
cremă de fructe, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, aperitive
(tartine), batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, chipsuri pe bază
de cereale, covrigei, fulgi de cereale uscate,
gustări pe bază de cereale, produse alimentare

preparate sub formă de sosuri, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente care
conțin cacao [ca principalul ingredient], biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți sărați condimentați,
ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
ciocolată tartinabilă, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, halva, produse de cofetărie pe bază
demigdale, pastă pentru sandviș cu ciocolată și
fructe uscate, produse de brutărie fără gluten,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice.

───────


