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Cereri Mărci publicate în 14/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01639 06/04/2020 LAURENTIU GHEORGHE Branza de Baneasa

2 M 2020 01880 06/04/2020 AVALIA CONSULTING SRL SmartFox

3 M 2020 02046 07/04/2020 LIANAR CLOUDOFFICE SRL OFFICE Cloud

4 M 2020 02139 07/04/2020 MARIA ALBU CRAMA ALIMAN

5 M 2020 02291 03/04/2020 AR,S.A. REZA

6 M 2020 02292 03/04/2020 Ștefan Cristian Sandulache SB ACADEMIA

7 M 2020 02293 03/04/2020 Ștefan Cristian Sandulache SANDULACHE BASCHET
ACADEMIA

8 M 2020 02294 03/04/2020 S.C. PROTOCOL STAR S.R.L. PROTOCOL STAR

9 M 2020 02295 03/04/2020 SL Ecopan SRL BAKERIA BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ

10 M 2020 02296 07/04/2020 ARM MEDIA & TRAVEL S.R.L. ROMANIAN ROMANCE
PREMIUM TRADITIONAL
TRAVEL

11 M 2020 02297 03/04/2020 SWEET SENSATION SRL THE JERK Jamaican jerk
chicken

12 M 2020 02298 03/04/2020 NEVA BUSINESS
TECHNOLOGY SRL

SMASH DESIGN LUXURY BINS

13 M 2020 02299 03/04/2020 VOCEA EVANGHELIEI SRL RVE Bucuresti

14 M 2020 02301 03/04/2020 SC GEOPOL INTERNATIONAL
SRL

LEGILE PUTERII

15 M 2020 02302 03/04/2020 MARIUS-NICUŞOR ICHIM REtail detail

16 M 2020 02303 03/04/2020 Naguma Property SRL NAGUMA

17 M 2020 02304 03/04/2020 MARIUS-NICUŞOR ICHIM CHILIA URBANĂ chillya

18 M 2020 02305 03/04/2020 COMPAGNIE FINANCIERE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER

ACTISTART

19 M 2020 02306 03/04/2020 COMPAGNIE FINANCIERE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER

EUROMAIS

20 M 2020 02307 03/04/2020 GHEORGHE PETRE We dance for humanity!

21 M 2020 02308 03/04/2020 DELICII GELATO SRL CIORBĂRIA cu grătar

22 M 2020 02309 03/04/2020 Cosmin Valentin Stanciu Professor Puzzle

23 M 2020 02312 05/04/2020 RAZVAN TEODORESCU black-friday.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 02313 06/04/2020 SC KYNITA SRL K-SEPT

25 M 2020 02314 06/04/2020 SC KYNITA SRL CHLORO SEPT

26 M 2020 02315 06/04/2020 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 Ceai Natural din 7
Plante

27 M 2020 02316 06/04/2020 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 Bucurie din inima
Daciei

28 M 2020 02317 06/04/2020 CABINET MEDICAL
CHIRURGIE PLASTICA,
ESTETICĂ ŞI
MICROCHIRURGIE
RECONSTRUCTIVĂ DR. ALINA
HELGIU

Esthetic Vision

29 M 2020 02318 06/04/2020 Ionuț Bogdan Fugarsin BOGDAN IONUT FUGARSIN

30 M 2020 02319 06/04/2020 FINSOURCE SA GUARD

31 M 2020 02320 06/04/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO., LTD

BRILLO

32 M 2020 02321 06/04/2020 S.C. PANZE PANGLICA S.R.L. PÂNZE-PANGLICĂ Performanța
Tăierii.ro

33 M 2020 02323 06/04/2020 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG genius

34 M 2020 02324 06/04/2020 PRODINS SRL PORTALMED

35 M 2020 02325 06/04/2020 MIRCEA-DRAGOŞ FICA clubantreprenor.ro

36 M 2020 02326 06/04/2020 WEYLAND SERVICES SRL AOx

37 M 2020 02327 06/04/2020 CONSTANTIN GUBAVU
MASTER BUILD PROFILES
SRL

buildONE

38 M 2020 02328 06/04/2020 SC TONUSPLUS SRL Tonus Plus Starea ta de bine

39 M 2020 02329 06/04/2020 LEDONS SERVICE COMPANY
SRL

LEDON'S DESIGN The magic
happens everywhere!

40 M 2020 02330 06/04/2020 NORDIC SHOP NETWORK SRL NORDIC SHOP

41 M 2020 02331 06/04/2020 MĂDĂLINA DRUGĂ LABORATORUL de Sarmale

42 M 2020 02332 06/04/2020 ASOCIATIA EUROPEANUL BALUL COMUNITĂȚII
ARĂDENE

43 M 2020 02334 06/04/2020 ASOCIAȚIA ACDBR ALEGE ROMÂNEȘTE, ALEGE-
ȚI VIITORUL!

44 M 2020 02335 06/04/2020 Serban Ghe Laura Intreprindere
Individuala

LCA

45 M 2020 02336 06/04/2020 Alexandru Ioan Balint enviroland improving the
environment together
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2020 02337 06/04/2020 S.C. REWE Romania SRL HANUL BOIERESC

47 M 2020 02338 06/04/2020 NEVADA DISTRIBUTION SRL NEVADA

48 M 2020 02339 06/04/2020 FERS DMS SRL BOSS PREMIUM COCONUT
CHARCOAL

49 M 2020 02340 06/04/2020 S.C. REWE Romania SRL HANUL BOIERESC

50 M 2020 02341 06/04/2020 ASOCIATIA ACDBR FĂCUT ÎN ȚARA MEA Alege
românește, alege-ți viitorul!

51 M 2020 02342 06/04/2020 SGC TERRA LOGISTIC SRL dr.Clinic

52 M 2020 02343 06/04/2020 TRADE MANAGEMENT
SOLUTIONS

Chef Bunica

53 M 2020 02344 06/04/2020 PROFI ROM FOOD SRL Profi zilnic preturi mici

54 M 2020 02345 06/04/2020 PROFI ROM FOOD SRL Zilnic preţuri mici

55 M 2020 02346 06/04/2020 CĂŢEAN GEORGE AURELIAN
CĂŢEAN FLORIN-IOAN
CĂŢEAN SILVIU NICOLAE

DĂ GUSTULUI CREZARE

56 M 2020 02348 07/04/2020 ASOCIATIA AVANGARDIA MICRO TEATRU

57 M 2020 02349 07/04/2020 DANIEL-SORIN GOLEA BURGER STATION

58 M 2020 02350 07/04/2020 GLOBAL RECORDS SRL RIKI TIKI TARI

59 M 2020 02351 07/04/2020 S.C. BEROE GAMES S.R.L PLAY

60 M 2020 02352 07/04/2020 HUZZA HUZZA SRL huzza

61 M 2020 02354 07/04/2020 GLOBAL RECORDS SRL String THEORY

62 M 2020 02356 07/04/2020 SC ALEPH MEDIA SRL LIVE STORY

63 M 2020 02357 07/04/2020 Crowd Services Limited princess casino

64 M 2020 02358 07/04/2020 GREEN CARE COSMETICS
SRL

nomasvello

65 M 2020 02359 07/04/2020 BERE SADU SRL CRUSTA BERARULUI

66 M 2020 02360 07/04/2020 S.C. PET VILLAGE S.R.L PRO PET

67 M 2020 02361 07/04/2020 ROMCHIM PROTECT SRL PROTECT-RP-PACHETUL DE
URGENTA

68 M 2020 02362 07/04/2020 PIPELIFE ROMANIA SRL PIPELIFE

69 M 2020 02363 07/04/2020 DONA. LOGISTICA S.A. FloraStrong Baby

70 M 2020 02364 07/04/2020 GOLDEN EAGLE FOR
TRADING AND INDUSTRIES
SRL

VĂCUŢA HALOUB

71 M 2020 02365 07/04/2020 SC TOTAL CLEAN SRL Cleanmag
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
72 M 2020 02367 07/04/2020 Mircea-Cristian Pricop Regatul Dacia
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(210) M 2020 01639
(151) 06/04/2020
(732) LAURENTIU GHEORGHE, STR.

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

(540)

Branza de Baneasa

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

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

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

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

───────

(210) M 2020 01880
(151) 06/04/2020
(732) AVALIA CONSULTING SRL,

STR. LABORATOR NR. 128,
BL.39A, ET.5, AP.30, SECTOR
3, BUCURESTI, 031331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SmartFox

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.05; 03.01.08; 03.01.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1655C), galben (Pantone 1235C),
portocaliu (Pantone 151C), negru, gri

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

41. Educație, instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 02046
(151) 07/04/2020
(732) LIANAR CLOUDOFFICE SRL,

STR. ION GHICA NR. 106,
CAMERA 1, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OFFICE Cloud

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Programe de calculator, aplicaţii software
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate
sau descărcabile.
35. Servicii specializate privind eficienţa
afacerilor comerciale, servicii de secretariat.

───────

(210) M 2020 02139
(151) 07/04/2020
(732) MARIA ALBU, STR. CANGULUI

NR. 291, JUDEŢUL CONSTANŢA,
VIISOARA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CRAMA ALIMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.01.07; 24.17.02

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice (cu excepţia berii) (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor sa le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 02291
(151) 03/04/2020
(732) AR,S.A., 43, BOULEVARD PRINCE

HENRI, L-1724, LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
REZA

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, feței și a corpului,
săpunuri, creme cosmetice, loțiuni pentru păr,
șampoane, produse de parfumerie, parfumuri,
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apă de colonie, uleiuri esențiale, preparate
pentru parfumare aer, difuzoare de parfum cu
bețișoare, produse de machiaj.
14. Bijuterii, pietre prețioase, aliaje din metale
prețioase, butoni de cămașă, agrafe de
cravată, inele (bijuterii), brățări (bijuterii),
cercei, pandantive, coliere (bijuterii), talismane,
brelocuri fabricate din metale prețioase, opere
de artă din metale prețioase, cutii pentru bijuterii,
cutii din metale prețioase, ceasornicărie și
instrumente pentru măsurarea timpului, ceasuri,
cronometre, pendule (ceasornicărie), ceasuri
în miniatură, cutii de ceas (componente ale
ceasurilor), curele de ceas / curele pentru
ceasurile de mână/ curelușe de ceas, lanțuri de
ceas, arcuri sau geamuri pentru ceasuri, etuiuri
și tocuri pentru ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, perle (articole de bijuterie), broșe
ca bijuterii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata a următoarelor produse: bijuterii,
pietre prețioase, metale prețioase și aliaje din
metale prețioase, perle, butoni de cămașă,
ace de cravată, inele (bijuterii), brățări, cercei,
pandantive, coliere (bijuterii), broșe, talismane,
inele pentru chei din metale prețioase, opere
de artă din metale prețioase, casete de
bijuterii, cutii din metale prețioase, ceasornicărie
și instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri, cronometre, ceasornice, ceasuri în
miniatură, cutii de ceas (componente ale
ceasurilor), curele de ceas/ curele pentru
ceasurile de mână/ curelușe de ceas, lanțuri,
arcuri și cadrane pentru ceasuri, etuiuri și
casete de prezentare pentru ceasuri, cutii
de prezentare pentru ceasuri, servicii de
vânzare online prin internet sau alte rețele
electronice sau informatice de telecomunicație
a articolelor următoare: bijuterii, gablonțuri
(bijuterii), pietre prețioase, metale prețioase și
aliaje din metale prețioase, perle, butoni de
camașă, agrafe de cravată, inele (bijuterii),
brățări, cercei, pandantive, coliere (bijuterii),
broșe, talismane, inele pentru chei din metale
prețioase, obiecte de artă din metale prețioase,
cutii de bijuterii, cutii din metale prețioase,
ceasornicărie si instrumente pentru măsurarea
timpului, ceasuri, cronometre, ceasornice si
ceasuri, ceasuri de mici dimensiuni, cutii
de ceas (componente ale ceasurilor), curele
de ceas/ curele pentru ceasurile de mână/
curelușe de ceas, lanțuri pentru ceasuri, arcuri
și cadrane pentru ceasuri, carcase și cutii
protectoare folosite in ceasornicărie, carcase
și cutii pentru ceasuri (pentru prezentare),
cutii de prezentare de ceasuri, prezentare de
produse prin orice mijloace de comunicare

pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata a
produselor următoare: bijuterii, pietre prețioase,
metale prețioase și aliaje din metale prețioase,
perle, butoni de camasă, ace de cravată,
inele (bijuterii), brățări, cercei, pandantive,
coliere (bijuterii), broșe, talismane, inele pentru
chei din metale prețioase, opere de artă din
metale prețioase, casete de bijuterii, cutii din
metale prețioase, ceasornicărie și instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de ceas
(componente ale ceasurilor), curele de ceas/
curele pentru ceasurile de mână/ curelușe de
ceas, lanțuri, arcuri șl cadrane pentru ceasuri,
etuiuri și casete de prezentare pentru ceasuri,
cutii pentru prezentare pentru ceasuri, consiliere
privind cumpărarea și vânzarea produselor
următoare: bijuterii, pietre prețioase, metale
prețioase și aliaje din metale prețioase, perle,
butoni de camasă, ace de cravată, inele
(bijuterii), brățări, cercei, pandantive, coliere
(bijuterii), broșe, talismane, inele pentru chei
din metale prețioase, opere de artă din
metale prețioase, casete de bijuterii, cutii din
metale prețioase, ceasornicărie și instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de ceas
(componente ale ceasurilor), curele de ceas/
curele pentru ceasurile de mână/ curelușe
de ceas, lanțuri, arcuri și cadrane pentru
ceasuri, etuiuri și casete de prezentare pentru
ceasuri, cutii pentru prezentare pentru ceasuri,
organizarea de prezentări de modă în scop
promotional , organizare de expoziții și/sau de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 02292
(151) 03/04/2020
(732) Ștefan Cristian Sandulache, STR.

MORILOR NR. 39 A, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SB ACADEMIA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor și persoanelor, servicii
personale și servicii oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
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───────

(210) M 2020 02293
(151) 03/04/2020
(732) Ștefan Cristian Sandulache, STR.

MORILOR NR. 39 A, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SANDULACHE

BASCHET ACADEMIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor și persoanelor, servicii
personale și servicii oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 02294
(151) 03/04/2020
(732) S.C. PROTOCOL STAR S.R.L.,

STR. ION BREZOIANU NR. 47-49,
IMOBILUL BLOC ''LIRIC'', CAMERA
1, SC. C, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PROTOCOL STAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 26.01.13; 26.01.18

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02295
(151) 03/04/2020
(732) SL Ecopan SRL, ŞOS. PANDURI

NR. 26, ET. 1, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BAKERIA BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.03.11; 05.07.02

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

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

───────

(210) M 2020 02296
(151) 07/04/2020
(732) ARM MEDIA & TRAVEL S.R.L.,

STR. CLUCERULUI NR. 59, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN
ROMANCE PREMIUM

TRADITIONAL TRAVEL

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.17;
29.01.12; 07.01.24

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

clase:
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă/asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri,
servicii de agenţie de publicitate, producţia de
clipuri publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
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furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, actualizarea materialelor
de publicitate, .

───────

(210) M 2020 02297
(151) 03/04/2020
(732) SWEET SENSATION SRL , STR.

SERG. NICOLAE FLORESCU NR.
47, SECTOR 4, BUCUREŞTI ,
042085, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE JERK Jamaican
jerk chicken

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
109C), verde (Pantone 802C), negru
(Pantone back 6C)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 02298
(151) 03/04/2020
(732) NEVA BUSINESS TECHNOLOGY

SRL, STR. FABRICA DE
CARAMIDA NR. 1A, CASA 56,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013471,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SMASH DESIGN
LUXURY BINS

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.24

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
containere metalice
pentru depozitare sau transport.
20. Containere, nu din metal, pentru depozitare
sau transport.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie.
34. Articole pentru fumători.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor.

───────

(210) M 2020 02299
(151) 03/04/2020
(732) VOCEA EVANGHELIEI SRL,

STR. ORZARI NR. 84, SECTOR 2,
BUCURESTI, 21552, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RVE Bucuresti

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

9. Conținut media (suport magnetic), radiouri.
───────
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(210) M 2020 02301
(151) 03/04/2020
(732) SC GEOPOL INTERNATIONAL

SRL, STR GENERAL
CONSTANTIN BUDISTEANU,
NR. 11, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010775, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGILE PUTERII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 22.05.12

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

clase:
35. Publicitate prin radio și de televiziune.
38. Emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), difuzare de programe de televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio și televiziune.
41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, emisiuni de
radio (programare), producție de televiziune,
prezentare de programe de televiziune, montaj
de programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, pregătire de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune.

───────

(210) M 2020 02302
(151) 03/04/2020
(732) MARIUS-NICUŞOR ICHIM, STR.

EPUREŞTI NR. 12, AP.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

REtail detail

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor și serviciilor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
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computerizate, publicitate, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de Internet,
promovare de produse și servicii pentru terți,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de prestatori de servicii permiţând
clienţilor să vadă şi să achizitioneze în mod
convenabil aceste servicii.

───────

(210) M 2020 02303
(151) 03/04/2020
(732) Naguma Property SRL, STR.

ZIDURI MOSI NR 25, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET.2, CAMERA
11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
021203, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAGUMA

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 3035 C), galben (Pantone
1375 C), roşu (Pantone Red 032 C),
bleu (Pantone 306 C), verde (Pantone
802 C)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 02304
(151) 03/04/2020
(732) MARIUS-NICUŞOR ICHIM, STR.

EPUREŞTI NR. 12, AP.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CHILIA URBANĂ chillya

(531) Clasificare Viena: 05.01.06; 26.01.03;
26.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Instruire, activități sportive și culturale,
spectacole cinematografice / spectacole
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de cinema, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
divertisment, servicii ale cluburilor de sănătate
[antrenamente de sănătate şi fitness], servicii
de tabere de vacanţă (divertisment si educatie),
servicii de tabere de recreere, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, educaţie fizică,
instruire practică [demonstraţii], furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire), organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de evenimente de
recreere, furnizare de spații pentru recreere,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, instruire în yoga, organizarea de
evenimente în scopuri educaționale, recreative,
de divertisment sau sportive, organizare de
ateliere de lucru și seminarii despre cunoașterea
de sine, cursuri de introspecție și cunoaștere
de sine [instruire], ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de ateliere recreative,
ateliere de formare, fotografie, furnizare de
informații în materie de educație, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor de vacanță.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2020 02305
(151) 03/04/2020
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
FRANKLIN ROOSEVELT AVENUE,
NR. 27, SAINT-MALO, 35400,
FRANȚA

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

(540)
ACTISTART

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, horticultură şi silvicultură, bălegar și
agenți pentru
îmbunătățirea solului (îngrăşăminte).

───────

(210) M 2020 02306
(151) 03/04/2020
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATIONS ROULLIER, 27
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT,
SAINT-MALO, 35400, FRANȚA

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

(540)
EUROMAIS

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
agricultură, horticultură şi silvicultură, bălegar și
agenți pentru
îmbunătățirea solului (îngrăşăminte).

───────
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(210) M 2020 02307
(151) 03/04/2020
(732) GHEORGHE PETRE, STR.

ARIESULUI NR. 4, BL. 36 A, AP. 12,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100404, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
We dance for humanity!

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

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

───────

(210) M 2020 02308
(151) 03/04/2020
(732) DELICII GELATO SRL, STR.

DOBROGEI NR. 14, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CIORBĂRIA cu grătar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.03.18;
07.15.08

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 02309
(151) 03/04/2020
(732) Cosmin Valentin Stanciu, STR.

COLONEL IOSIF ALBU NR. 88,
CITADELA TITAN, BLOC A, AP
51, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Professor Puzzle

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

28. Jucării inteligente, jocuri de societate, jocuri
de petrecere.

───────

(210) M 2020 02312
(151) 05/04/2020
(732) RAZVAN TEODORESCU, CALEA

VICTORIEI NR. 214, SC. 1, ET. 5,
AP. 46, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
black-friday.ro

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

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

───────
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(210) M 2020 02313
(151) 06/04/2020
(732) SC KYNITA SRL, SAT DANGESTI,

NR.14, JUDEŢUL VÂLCEA,
COMUNA BERISLAVESTI, 247042,
VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

K-SEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.02.05

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

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

───────

(210) M 2020 02314
(151) 06/04/2020
(732) SC KYNITA SRL, SAT DANGESTI,

NR.14, JUDEŢUL VÂLCEA,
COMUNA BERISLAVESTI, 247042,
VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
CHLORO SEPT

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

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

───────

(210) M 2020 02315
(151) 06/04/2020
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Fares 1929 Ceai
Natural din 7 Plante

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.19.05;
25.01.05; 11.03.04; 05.05.19

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

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

30. Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheaţă (ice tea).

───────
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(210) M 2020 02316
(151) 06/04/2020
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Fares 1929 Bucurie
din inima Daciei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.24;
25.01.05

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

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

30. Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe şi/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheaţă (ice tea).

───────

(210) M 2020 02317
(151) 06/04/2020
(732) CABINET MEDICAL CHIRURGIE

PLASTICA, ESTETICĂ
ŞI MICROCHIRURGIE
RECONSTRUCTIVĂ DR. ALINA
HELGIU, CAL. CISNĂDIEI NR. 54,
ET. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Esthetic Vision

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
41. Servicii de formare profesională în domeniul
medical, cursuri de cosmetică, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri de estetică, cursuri
de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie,
organizare de conferinţe în scopuri educationale,
organizare de conferinţe şi simpozioane în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională.
44. Servicii medicale, chirurgie estetică şi
plastică, servicii de clinici de chirurgie
estetică şi plastică, servicii de cosmetică,
tratament cosmetic, electroliză cosmetică,
analiză cosmetică, tratamente cosmetice pentru
corp, păr şi ten, consultanţă în domeniul
cosmeticii, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratamente cosmetice de umplere prin
injecţie, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser al venelor varicoase.

───────
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(210) M 2020 02318
(151) 06/04/2020
(732) Ionuț Bogdan Fugarsin, ALEEA

CĂLINEȘTI NR. 8, BL. 11, SC. 4,
AP. 46, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BOGDAN IONUT FUGARSIN

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02319
(151) 06/04/2020
(732) FINSOURCE SA, RUE DU RHONE

NR. 114 , GENEVA, 1204, ELVEȚIA
(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GUARD

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz, verde,
albastru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02320
(151) 06/04/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT AND

EXPORT TRADE CO., LTD, FL. 5,
NO. 6, YOUDIAN SOUTH ROAD,
TING TEN VILLAGE, TINGTIAN
STREET, RUIAN CITY, CHINA

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

(540)
BRILLO

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02321
(151) 06/04/2020
(732) S.C. PANZE PANGLICA S.R.L.,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
17, BL. H3, SC. D, ET. 2, AP. 11,
JUD. VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

PÂNZE-PANGLICĂ
Performanța Tăierii.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 14.07.15

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02323
(151) 06/04/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL SA ,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR 6
, BUCURESTI, 060787,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eMAG genius

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.05.01

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

9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 02324
(151) 06/04/2020
(732) PRODINS SRL, STR. DUMITRU

PAPAZOGLU NR. 7, BL. 10,
SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PORTALMED

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02325
(151) 06/04/2020
(732) MIRCEA-DRAGOŞ FICA, ALEEA

SLT. ADRIAN CÂRSTEA NR.
18, BL. 48, SC. A, ET. 7, AP.
41, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

clubantreprenor.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02326
(151) 06/04/2020
(732) WEYLAND SERVICES SRL, STR.

CHIŞCANI NR. 3, BL. 18A, SC. 1,
AP. 21, SECTOR 1, BUCURESTI,
012241, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AOx

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 02327
(151) 06/04/2020
(732) CONSTANTIN GUBAVU, STR.

MORII NR. 162, JUD. ARGEŞ,
SAT.VALEA MARE-PODGORIA,
ARGEȘ, ROMANIA
MASTER BUILD PROFILES SRL,
CALEA CAMPULUNG NR. 48C,
JUD. ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

buildONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.07.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 02328
(151) 06/04/2020
(732) SC TONUSPLUS SRL, BD.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 29, BL.
X5, AP. 4, ET. 8, JUD. IAŞI, IAŞI,
700604, IAȘI, ROMANIA

(540)

Tonus Plus Starea ta de bine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.13; 26.01.14; 02.03.08; 02.03.23;
26.11.13

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

clase:
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 02329
(151) 06/04/2020
(732) LEDONS SERVICE COMPANY

SRL, STR. VALEA UNGURULUI
NR. 84D, JUDEŢUL HUNEDOARA,
VULCAN, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEDON'S DESIGN The
magic happens everywhere!

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.

───────

(210) M 2020 02330
(151) 06/04/2020
(732) NORDIC SHOP NETWORK

SRL, BD. METALURGIEI NR.
29C, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NORDIC SHOP

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Extracte de carne, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, uleiuri şi grăsimi alimentare,
carne congelată, carne
conservată, produse din carne preparate, fructe
de mare şi moluşte (nu vii), produse din fructe de
mare,
produse din legume preparate, produse din
fructe uscate, deserturi pe bază de fructe.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea pe baza
vegetala, orez,
tapioca şi sago, prăjituri cu fructe, ciocolată,
sosuri de ciocolata, îngheţată, glazuri
comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, oţet, sosuri (condimente), condimente,
sosuri de
fructe, mirodenii, gheaţă (apă înghețată), arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale,
ciocolată,
zahăr, miere, sirop de melasă.
31. Plante şi flori naturale, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, cereale şi seminţe crude şi
neprocesate,
bulbi, răsaduri şi seminţe pentru plantare.
32. Bere, ape (băuturi), băuturi non-alcoolice,
ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe și
sucuri de fructe,
limonade, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, vinuri fără alcool.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, băuturi și tutun sub
marcă proprie şi
mărci ale terţilor, în magazine nespecializate, în
special în legătură cu carne, peşte, păsări şi
vânat, extracte
de 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, carne congelată, carne
conservată,
produse din carne preparate, fructe de mare şi
moluşte (nu vii), produse din fructe de mare,
produse din
legume preparate, produse din fructe uscate,
deserturi pe bază de fructe, cafea, ceai, cacao și
cafea artificială,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, cafea cu ciocolată, orez, tapioca şi
sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, prăjituri cu fructe, ciocolată,
sosuri de ciocolată
, îngheţată, glazuri comestibile, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet,

sosuri (condimente), condimente, sosuri de
fructe, mirodenii, gheaţă (apă înghețată), arome
alimentare,
altele decât uleiurile esențiale, paste uscate
şi proaspete, taieţei şi găluşte, produse de
acvacultură şi
horticole, brute şi neprelucrate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori
naturale, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate, bulbi,
răsaduri şi
seminţe pentru plantare, bere, ape (băuturi),
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din
fructe și sucuri de fructe, limonade, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor,
vinuri fără alcool, băuturi alcoolice cu excepția
berii, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, tutun
și înlocuitori de tutun, ţigări și trabucuri,
ţigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, servicii de publicitate
şi promovare pentru produse alimentare, băuturi
și tutun
sub marcă proprie şi mărci ale terţilor, inclusiv
prin distribuirea unor publicaţii tipărite şi pliante,
în
vederea comercializării acestora în regim
de vânzare cu amănuntul prin magazine
nespecializate, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor alcoolice și tutunului sub
marca proprie şi
mărci ale terţilor în vederea comercializării
acestora în regim de vânzare cu amănuntul, în
magazine
nespecializate, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu
amănuntul, în magazine nespecializate, de
îmbrăcăminte, mobilier, echipamente de uz
menajer, produse
cosmetice, bijuterii, articole sportive, jucării.

───────
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(210) M 2020 02331
(151) 06/04/2020
(732) MĂDĂLINA DRUGĂ, STR. 13

DECEMBRIE BL. A5, SC. A, ET.
3, AP. 6, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA ,
GĂEŞTI, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LABORATORUL de Sarmale

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 11.03.18;
25.01.25; 27.05.01

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

39. Servicii de livrare a mărfurilor (transport),
livrare de alimente (transport).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2020 02332
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA EUROPEANUL, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 15-17,
AP. 1, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BALUL COMUNITĂȚII

ARĂDENE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare, colectarea (strângerea)
de fonduri în scopuri de binefacere, organizarea
de colecte în scopuri caritabile
(pentru terţi).
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de baluri (divertisment), organizarea
de evenimente cu muzică
şi dans live, organizarea şi dirijarea de concerte,
pregătirea, organizarea şi programarea de
banchete,
petreceri şi evenimente mondene (divertisment),
furnizarea de bilete şi rezervări pentru banchete,
petreceri, spectacole şi
alte evenimente de divertisment.

───────

(210) M 2020 02334
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIAȚIA ACDBR, STR.

URANUS NR. 103, SECTOR 5
, BUCUREȘTI, 050823,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALEGE ROMÂNEȘTE,
ALEGE-ȚI VIITORUL!

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
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artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășă
minte, preparate biologice pentru utilizare în
industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,
ierbicide.

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții
transportabile metalice, cabluri și fire neelectrice
din metale comune, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele

terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de
vânzare.
8.  Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
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13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornic
ărie şi pentru măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate și
semiprocesate,
materiale plastice și rășini extrudate destinate
utilizării în producție, materiale de călăfătuire,
etanșare și
izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii,
articole pentru curățare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice, vele,
saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac,
materiale de capitonare, amortizare și de
umplutură, cu excep
ția hârtiei, cartonului, cauciucului sau a
materialelor plastice, fibre textile brute și
înlocuitori pentru acestea.
23.  Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din
materiale textile
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decora
țiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghe
țate comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, ră
saduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
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și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumă
tori, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.

38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02335
(151) 06/04/2020
(732) Serban Ghe Laura Intreprindere

Individuala, STR. CAȘIN
NR. 10, ET.5, AP. 17, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900546, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 05.05.21

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

7. Mașini de gravat cu laser pentru lemn.
40. Servicii de gravuri cu laser.

───────

(210) M 2020 02336
(151) 06/04/2020
(732) Alexandru Ioan Balint, CALEA

RAHOVEI NR. 291, BL. 81B,
SC. 1, ET. 6, AP. 24, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

enviroland improving the
environment together

(531) Clasificare Viena: 05.01.06; 05.01.16;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, albastru, negru

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

42. Consultanță tehnică în domeniul ingineriei
mediului.
44. Servicii de arhitectură peisageră.

───────

(210) M 2020 02337
(151) 06/04/2020
(732) S.C. REWE Romania SRL, STR.

BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.09

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
872c), negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse alimentare.

───────

(210) M 2020 02338
(151) 06/04/2020
(732) NEVADA DISTRIBUTION SRL,

STR. CARPENULUI NR. 81A,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100431, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NEVADA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#2b2a29), roşu (HEX=#e31e24)

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

5. Dezinfectante.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/04/2020-07/04/2020

(210) M 2020 02339
(151) 06/04/2020
(732) FERS DMS SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 21B, JUDEŢ
GIURGIU, MIHAI BRAVU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

BOSS PREMIUM
COCONUT CHARCOAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.05; 01.01.05

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru,
alb, portocaliu

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

4. Carbune pentru narghilea.
───────

(210) M 2020 02340
(151) 06/04/2020
(732) S.C. REWE Romania SRL, STR.

BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
HANUL BOIERESC

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la produse alimentare.

───────

(210) M 2020 02341
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA ACDBR, STR.

SIRENELOR NR. 35, PARTER, AP.
4, SECTOR 1, BUCURESTI, 50855,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FĂCUT ÎN ȚARA MEA Alege
românește, alege-ți viitorul!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
29.01.15

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

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
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de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții
transportabile metalice, cabluri și fire neelectrice
din metale comune, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de
vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,

software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate și
semiprocesate,
materiale plastice și rășini extrudate destinate
utilizării în producție, materiale de călăfătuire,
etanșare și
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izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculiț
elor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și bureți, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice, vele,
saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac,
materiale de capitonare, amortizare și de
umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, fibre
textile brute și înlocuitori pentru acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu
gămălie, flori artificiale, decorațiuni pentru păr,
păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghe
țate comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39.  Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
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servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02342
(151) 06/04/2020
(732) SGC TERRA LOGISTIC SRL,

STR. COLONIA FAGET NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)

dr.Clinic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.13.25

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

clase:
5. Geluri dezinfectante antibacteriene, şervețele
dezinfectante, săpunuri și detergenți medicinali
și
dezinfectanți.

───────

(210) M 2020 02343
(151) 06/04/2020
(732) TRADE MANAGEMENT

SOLUTIONS, STR. DRAGOS
VODA NR. 11, VILA 30,
COMPLEX SUNFLOWER GRAND
RESIDENCES, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Chef Bunica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 09.07.19

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 02344
(151) 06/04/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL , CALEA

SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
Profi zilnic preturi mici

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
fiind asigurate de magazine en-gros sau en-
detail, lanţ de
magazine, magazine de proximitate,
supermarketuri, hypermarketuri sau 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 publicitate,
marketing şi
promovare, campanii publicitare, campanii de
promovare, publicitate pentru magazine şi reţele
de
magazine, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate on-line pe o
reţea de
calculatoare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afişare, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de
televiziune, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate în presa de interes
general şi în presa
de specialitate, publicitate prin poştă, distribuirea
materialelor publicitare, servicii de informare
comercială
, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea şi gestionarea
programelor de

loializare a clienţilor în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial,
promoţional şi/sau publicitar, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discounturi
şi/sau stimulente pentru client prin carduri
de reducere, vouchere, carduri de fidelitate,
organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri promoţionale
si publicitare, administrarea programelor de
fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi
serviciilor, analiza costurilor, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări,
prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţ
urilor.

───────

(210) M 2020 02345
(151) 06/04/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL , CALEA

SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
Zilnic preţuri mici

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
fiind asigurate de magazine en-gros sau en-
detail, lanţ de
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magazine, magazine de proximitate,
supermarketuri, hypermarketuri sau 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 publicitate,
marketing şi
promovare, campanii publicitare, campanii de
promovare, publicitate pentru magazine şi reţele
de
magazine, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate on-line pe o
reţea de
calculatoare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afişare, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de
televiziune, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate în presa de interes
general şi în presa
de specialitate, publicitate prin poştă, distribuirea
materialelor publicitare, servicii de informare
comercială
, organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea şi gestionarea
programelor de
loializare a clienţilor în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial,
promoţional şi/sau publicitar, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discounturi
şi/sau stimulente pentru client prin carduri
de reducere, vouchere, carduri de fidelitate,
organizarea de
trageri la sorţi cu premii în scopuri promoţionale
si publicitare, administrarea programelor de
fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi
serviciilor, analiza costurilor, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări,
prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţ
urilor.

───────

(210) M 2020 02346
(151) 06/04/2020
(732) CĂŢEAN GEORGE AURELIAN,

COMUNA FELDIOARA NR. 137,
JUDEŢUL BRAŞOV, ROTBAV,
ROMANIA
CĂŢEAN FLORIN-IOAN, COM.
ROTBAV, NR. 137, JUD. BRAŞOV,
SAT ROTBAV, ROMANIA
CĂŢEAN SILVIU NICOLAE,
COMUNA FELDIOARA NR. 137,
JUDEŢUL BRAŞOV, ROTBAV,
ROMANIA

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

(540)
DĂ GUSTULUI CREZARE

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02348
(151) 07/04/2020
(732) ASOCIATIA AVANGARDIA, BD.

CEAHLAUL NR. 5, BL. 20, SC.
1, ET. 2, AP. 7, CAM. 4, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MICRO TEATRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #sc2826),
gri (HEX #5b5b5b)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02349
(151) 07/04/2020
(732) DANIEL-SORIN GOLEA, B-DUL

MĂRĂŞEŞTI NR. 68, CORP A,
EP. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BURGER STATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 02350
(151) 07/04/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

RIKI TIKI TARI

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02351
(151) 07/04/2020
(732) S.C. BEROE GAMES S.R.L,

STRADA NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C1, ET. 1, BIROUL
NR. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PLAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02352
(151) 07/04/2020
(732) HUZZA HUZZA SRL, STR.

ANASTASIE PANU NR. 23, BL.
MUNTENIA, SC.A, ET.2, AP.8, JUD.
IASI, IASI, 700695, IAȘI, ROMANIA

(540)

huzza
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, echipament
pentru stingerea incendiilor, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, accesorii pentru
telefoane mobile, respectiv: carcase pentru
telefoanele inteligente, şnururi pentru telefonul
mobil, huse pentru telefoanele inteligente, tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, etichete electronice pentru
produse, afişaje numerice electronice, ecrane
fluorescente, terminale interactive cu ecran
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tactil, microfoane, microprocesoare, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), transmiţătoare pentru
telefon, transmiţătoare de semnale electronice,
telefoane video, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35. Publicitate, organizarea, gestionarea şi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare şi fidelizare a clienţilor,
servicii de fidelizare şi loializare a clienţilor
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin intermediul unui sistem de
carduri de loialitate şi fidelitate, servicii de
carduri de fidelitate, servicii de carduri de
loialitate, organizare, gestionare şi monitorizare
a programelor de stimulare a vânzărilor,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau stimulente
pentru client, în scopul promovării produselor
şi serviciilor, organizarea şi administrarea unui
program de promovare a produselor şi serviciilor
ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card,
să obţină puncte refolosibile, reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, campanii de marketing,
organizarea de campanii de discount-uri în
scopul promovării produselor şi serviciilor,
promovarea produselor şi serviciilor altora,
prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare, consultanţă privind
promovarea vânzărilor, consultanţă privind
vânzările promoţionale, urmărirea volumului de
vânzări pentru terţi, închirierea de standuri
pentru vânzare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de control a stocurilor de marfă, prelucrare
administrativă a ordinelor de comandă, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatorii de servicii şi producătorii de bunuri, în
special în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru comercial
sau a unui mall a unei varietăţi de produse (in
special din clasa 9), pentru a permite clienţilor să
vadă şi să achiziţioneze comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a unei
varietăţi de retaileri şi prestatori de servicii, într-
un mall de tip virtual, pentru a permite clienţilor să
vadă şi să achiziţioneze cât mai comod bunurile
şi să utilizeze şi să achiziţioneze serviciile
prin intermediul mijloacelor de telecomunicaţii,

strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
de produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping),
servicii de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii de
publicitate
şi promovare, pentru terţi, a sălilor de jocuri,
centrelor de divertisment, parcurilor de distracţie,
restaurantelor, serviciilor de îngrijire a frumuseţii,
sălilor de cinema, servicii de promovare,
pentru terţi, a produselor şi serviciilor, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, agenţii de import-export, agentţi de
informaţii comerciale, agenţii de publicitate,
analiza preţului de cost, difuzare de anunţuri
şi materiale publicitare, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, auditare, închiriere
de automate de vânzare, închiriere de maşini
şi aparatură de birou, căutare de sponsorizare,
cercetarea pieţei, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în baze de
date computerizate, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, distribuire de
eşantioane, organizarea de expoziţii, târguri,
concursuri, festivaluri, prezentări de modă în
scopuri publicitare, comerciale şi de promovare
a vânzărilor, închiriere de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
publicitate prin poştă, vânzare la licitaţie, sondaje
de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi publicarea
de texte publicitare, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii
de revista presei, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţi, servicii de publicitate
outdoor, publicitate şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), producţia
de filme publicitare, servicii de telemarketing,
organizarea de campanii publicitare pentru mall-
uri şi centre comerciale, publicitate pentru filme
cinematografice şi săli de cinema, intermedierea
de contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri, furnizare de ghiduri
publicitare online dotate cu funcţie de căutare
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pentru mărfuri şi servicii ale altor comercianţi
online
de pe internet.

───────

(210) M 2020 02354
(151) 07/04/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

String THEORY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02356
(151) 07/04/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LIVE STORY

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj [panouri publicitare],
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor
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din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă , sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare [asistenţă de afaceri],
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea
de texte publicitare.
38. Telecomunicatii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de

concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronica, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────
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(210) M 2020 02357
(151) 07/04/2020
(732) Crowd Services Limited,

MIDTOWN QUEENSWAY GX11
1AA, 1A, GIBRALTAR, GIBRALTAR

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

princess casino

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
24.09.02

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

9. Software și sisteme software pentru loterii,
jocuri online, jocuri de noroc și pariuri, software
și sisteme software menite pentru a fi utilizate
în contabilitate, prelucrarea plăților, conversie
valutară, organizarea și găzduirea turneelor,
precum și alocarea și distribuirea banilor de
premii, software, sisteme de software, platforme
de software, hardware și firmware menite pentru
a fi utilizate în industria loteriei, jocurilor online,
jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
exploatarea și organizarea loteriilor, prelucrarea
pariurilor și jocurilor de noroc, gestionarea și
urmărirea pariurilor, prelucrarea, gestionarea,
calcularea, monitorizarea și urmărirea
tranzacțiilor, fondurilor și plăților, ținerea
registrelor, software, sisteme de software,
platforme de software, hardware și firmware
pentru a fi utilizate la calcularea și monitorizarea
probabilităților, mizelor, șanselor, și profiturilor,
calcularea, alocarea, monitorizarea și distribuția
plăților și comisioanelor, administrarea,
gestionarea comercială, gestionarea bazei de
date și gestionarea datelor pentru gestionarea
și administrarea aspectelor financiare, software,
sisteme de software, platforme de software,
hardware și software menite pentru a fi
utilizate la gestionarea numerarului, analiza,
identificarea și analiza riscurilor, identificarea
și gestionarea fraudelor, afișarea și analizarea

informațiilor și a datelor cu privire la conduita
clienților și tranzacțiile clienților, exploatarea
mașinilor utilizate în de loterie, pariuri și jocuri
de noroc, prestarea de servicii de pariuri
online, software pentru jocurile pe calculator și
electronice, echipament pentru jocurile online,
respectiv terminalele pentru loteria, jocurile
de noroc și pariurile electronice, programe
de jocuri pe calculator multimedia interactive,
software pentru mesageria online, software
pentru aplicații pe calculator pentru telefoane
mobile, calculatoare tabletă, software pentru
căutarea online menit pentru a fi utilizat pe
telefoane mobile, software pentru calculator
care să permită căutarea datelor, programe
pentru jocuri video interactive, software pentru
aplicații care să conțină și jocuri pe calculator,
software pentru jocuri menit pentru a fi utilizat
pe telefoane mobile, tablete și alte dispozitive
mobile electronice, software pentru jocuri care
poate fi descărcat pe telefoanele mobile, tablete
și alte dispozitive mobile electronice, software
și hardware pentru calculator în legătură cu
jocurile, jocurile online, jocurile de noroc,
activitățile de cazino, bingo, jocuri cu câștig
instant (instant-win), loterie și pariuri, software
pentru calculator utilizat pentru a permite
căutarea, scanarea și recuperarea informațiilor,
paginilor de internet, precum și altor resurse
disponibile pe rețelele globale de calculator
pentru alte persoane.
28. Echipamente de jocuri online, respectiv
mașini utilizate la jocurile online.
35. Servicii de publicitate și informații
comerciale, prin internet, servicii de gestionare
a afacerilor, administrarea afacerilor, servicii
de gestiune a bazelor de date, administrarea
relațiilor comerciale ale francizelor.
36. Servicii aferente cardurilor de debit și de
credit în legătură cu jocurile online, jocurile
de noroc și pariurile, servicii financiare și
monetare, tranzacții financiare prin carduri de
credit electronice, prelucrarea plăților prin card
de credit.
38. Prestarea de servicii de telecomunicații
și comunicații în industria loteriei, jocurilor
online, jocurilor de noroc și pariurilor, respectiv
asigurarea accesului prin telecomunicații
la serviciile din domeniul jocurilor de
noroc și pariurilor prin internet, asigurarea
accesului la paginile de internet, asigurarea
accesului la internet, furnizarea de informații,
expertiză și consultanță în legătură cu
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații,
respectiv, comunicarea electronică a fișierelor
audio, video și de jocuri transmise prin
streaming și carepot fi descărcate, prin rețele
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de comunicații pe calculator și electronice,
asigurarea saloanelor virtuale online, platforme
informative și forumuri pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare pentru
divertisment, muzică, concerte, materiale video,
radio, TV, filme, știri, evenimente sportive, jocuri
și evenimente culturale, servicii de transmitere
online (webcasting), transmiterea electronică a
mesajelor, servicii de conectivitate și acces la
rețelele de telecomunicații electronice pentru
transmiterea sau receptarea de conținut audio,
video, de jocuri sau multimedia, închirierea
timpului de acces la bazele de date de pe
calculatoare, asigurarea facilităților online, prin
intermediul unei rețele globale între calculatoare
și alte rețele de calculatoare și comunicații
electronice, pentru a permite utilizatorilor accesul
la conținutul multimedia, servicii portal internet,
servicii portal web, prestarea de servicii pentru
bandă largă, toateserviciile menționate mai
sus în legătură cu serviciile de jocuri online,
jocurilor de noroc, pariurilor, bingo, competiție,
cazino, amuzament și divertisment, furnizarea
de informații, expertiză și servicii de consultanță
în legătură cu toate serviciile menționate mai
sus,
comunicările prin terminale de calculatoare,
comunicări în cadrul rețelelor electronice,
asigurarea accesului la bazele de date,
transmiterea ajutată de calculator a jocurilor prin
rețele de calculatoare, asigurarea accesului la
un sistem de rețele pentru mai mulți utilizatori,
care să permită acces la informații privind jocurile
online și pariurile și servicii prin televiziune,
internet, alte rețele și alte canale media sau de
comunicare, asigurarea unui portal online pentru
clienți în vederea participării la pariurile online.
41. Servicii de loterie, jocuri de noroc, jocuri
online și pariuri, prestarea de servicii de loterie,
jocuri de noroc, jocuri online și pariuri prin
intermediul paginilor de internet și rețelelor
globale de calculatoare, servicii de pariuri,
servicii de educație, respectiv furnizarea de
cursuri, seminarii, ateliere, clase, tutoriale și
cursuri online de instruire și pregătire în
domeniul calculatoarelor în legătură cu utilizarea
software-ului și sistemelor de software pentru
industriile de loterie și pariuri, furnizarea de
informații, expertiză și consultanță în legătură
cu serviciile de loterie și pariuri, servicii de
cazino, servicii de jocuri de noroc, servicii de
divertisment, competiții (divertisment), servicii
de jocuri electronice, jocuri de noroc, servicii
de întrebări și servicii de competiții prestate
prin intermediul internetului sau online de pe
o rețea de calculatoare sau o bază de date
ținută pe calculator, de pe telefonul mobil și
televiziune, furnizarea de publicații electronice

online, servicii de informații și consultanță în
legătură cu toate serviciile menționate mai sus,
servicii de jocuri electronice, inclusiv furnizarea
de jocuri pe calculator online, pe rețele sociale,
sau prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, furnizarea de jocuri electronice
pentru a fi descărcate pe telefoane mobile,
tablete și alte dispozitive mobile electronice,
furnizarea de jocuri electronice interactive cu
un singur jucător și cu mai mulți jucători prin
internet, rețele de comunicare electronică sau
printr-o rețea globală de calculatoare, publicarea
de software pentru jocuri pe calculator,
software pentru jocuri electronice și jocuri
video, furnizarea de informații în legătură cu
divertismentul online dintr-o bază de date ținută
pe calculator a internetului, asigurarea facilităților
de casă de jocuri, exploatarea stabilimentelor
de jocuri online, sălilor de jocuri și cazinourilor,
exploatarea stabilimentelor de jocuri online,
servicii de jocuri online, jocuri de noroc și
pariuri, servicii de exploatare a jocurilor cu câștig
imediat, serviciile de pariuri sportive, tombole
și rețele de pariuri sportive online, jocuri de
cazino, inclusiv jocuri de ruletă, automate, jocuri
de bingo, blackjack, keno, baccarat, taloane de
răzuit, jocuri de poker și pariuri sportive, servicii
de rețele de poker, saloane de joc de cărți
cu mai mulți jucători prin internet, organizarea,
producția și prezentarea turneelor, competițiilor,
jocurilor și evenimentelor, servicii de divertisment
și servicii interactive de divertisment, inclusiv
prestarea tuturor serviciilor menționate mai sus
prin diverse platforme tehnologice, inclusiv, dar
fără a se limita la aceasta, prin intermediul
televiziunii, televiziunii interactive, telefoniei,
dispozitivelor mobile sau manuale sau furnizate
online dintr-o bază de date ținute pe calculator
sau prin internet, organizarea activităților de
divertisment, amuzament, concurență, jocuri
online, jocuri de noroc, pariuri, jocuri de cărți,
pariurisportive și tombole, asistență și servicii de
consultanță și furnizarea de informații cu privire
la toate serviciile menționate mai sus, serviciile
unui agent de pariuri sportive, organizarea și
desfășurarea loteriilor și pariurilor, precum și în
legătură cu meciurile de fotbal, organizarea și
desfășurarea concursurilor și competițiilor, offline
și online prin intermediul unei baze de date
ținute pe calculator sau prin internet, servicii
(divertisment) de curse, jocuri de noroc cu și fără
miză în bani, pariuri, divertisment,bingo, cazino,
jocuri de noroc cu și fără miză în bani, jocuri
electronice, jocuri media, turnee, poker și alte
jocuri de cărți, jocuri de abilități în loterii, precum
și online prin intermediul unei baze de date ținute
pe calculator, telecomunicații și internet.
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42. Consultanță în calculatoare, servicii de
consultanță în software, proiectare, instalare,
programare și mentenanță software, servicii de
customizare software, servicii de consultanță în
domeniul dezvoltării de software, dezvoltare de
software, închiriere de software, inginerie de
software, actualizare de software, programare
de calculatoare, proiectare sisteme de
calculatoare, găzduirea de pagini de internet,
găzduirea de facilități online pentru alte
persoane, proiectare și creare de jocuri, software
și jocuri electronice pentru alte persoane,
furnizarea de consultanță și informații în
legătură cu dezvoltarea și customizarea de
software, servicii de consultanță tehnică în
legătură cu exploatarea activității de jocuri
online, implementarea sistemelor de software
de calculatoare pentru prelucrarea datelor,
consultanță și servicii de suport tehnic
în legătură cu software-ul de calculatoare,
servicii de suport tehnic, respectiv actualizarea
și mentenanța software-ului de calculatoare,
servicii de integrare a sistemului de calculatoare,
proiectare, realizare schițe și texte solicitate
pentru compilarea paginilor de internet, crearea,
mentenanța și găzduirea paginilor de internet ale
altor
persoane, servicii de proiectare, informații,
expertiză și servicii de consultanță în legătură
cu toate cele de mai sus, proiectare și
dezvoltare de aplicații mobile, mentenanță baze
de date, servicii în domeniul calculatoarelor,
respectiv crearea unui mediu virtual online
pentru a permite utilizatorilor de calculatoare
să beneficieze de și să participe la
pariuri și jocuri prin intermediul telefoanelor
inteligente, calculatoarelor, tabletă, laptop-urilor
și dispozitivului digital personal conectat la o
rețea mobilă și de calculator, programarea pe
calculator a jocurilor pe calculator, proiectarea
și dezvoltarea jocurilor electronice, furnizarea de
informații, expertiză și consultanță în legătură cu
elementele de hardware și software în domeniul
telecomunicațiilor.

───────

(210) M 2020 02358
(151) 07/04/2020
(732) GREEN CARE COSMETICS SRL,

STR. ZĂGAZULUI, NR. 4E, CAM. 1,
PARTER, SC. A, AP. A1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

nomasvello

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17

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

3. Preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, preparate pentru înfrumusețarea
părului, măști de înfrumusețare pentru față,
loțiuni de înfrumusețare, loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe față, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
corp, creme parfumate, creme exfoliante,
creme nemedicinale, creme aromoterapeutice,
creme anticelulitice, creme antirid, creme
autobronzante, creme hidratante, creme nutritive
(nemedicinale), creme pentru corp, creme
pentru față, creme pentru pistrui, creme
de curățare, creme pentru buze, creme de
protecție, creme împotriva îmbătrânirii, creme
anti-îmbătrânire, creme după plajă, creme de zi,
creme pentru piele, creme pentru demachiere,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme de corp (nemedicinale),
creme nemedicinale de curățare, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme tonifiante (produse
cosmetice), creme de noapte (cosmetice), creme
hidratante pentru corp, creme de piele
nemedicinale, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), creme de protecție solară
(cosmetice), creme cu protecție solară, creme
de curățare pentru piele, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme pentru față
de uz cosmetic, creme pentru reducerea
petelor de îmbătrânire, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), creme hidratante
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pentru piele (produse cosmetice), creme tip
cold cream, altele decât cele pentru uz
medical, creme de îngrijire a pielii, altele decât
cele pentru uz medical, cosmetice, farduri
cosmetice, măști cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice și preparate cosmetice,
săpunuri cosmetice, spume (cosmetice),
produse cosmetice naturale.
35. Asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență în administrarea afacerilor
în domeniul francizelor, furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, servicii de
consultanță (comercială) privind deschiderea
de francize, servicii de consiliere în domeniul
managementului privind francizele, servicii
de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, furnizare de informații
de afaceri în materie de francize, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, saloane de frumusețe, saloane
de coafură, saloane de îngrijire a pielii, saloane
de bronzare, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii oferite de
saloane de bronzat și de solarii, tratament
cosmetic cu laser pentru piele.

───────

(210) M 2020 02359
(151) 07/04/2020
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI

NR. 401, JUD. SIBIU
, SADU, 557220, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)
CRUSTA BERARULUI

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

29. Hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri.
30. Pâine, pâine proaspătă, pâine crocantă,
pâine integrală, amestecuri pentru pâine, pâine
de malț, batoane de pâine, chifle moi (pâine),
pâine la aburi, biscuiți din pâine, aluat de

pâine, pâine fără gluten, pâine coaptă în
prealabil, amestecuri pentru pâine integrală,
pâine aromată cu condimente, preparat de pâine
cu malț, pâine nedospită în foi subțiri, pâine sub
formă de bastoane, amestecuri pentru umplutură
care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, aditivi
pentru pâine din preparate pe bază de
cereale, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, pâine și chifle, pâine cu umplutură,
pâine cu usturoi, pâine făcută cu drojdie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri fiind gătiți și introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă, hot
dog (sandvișuri), sandvișuri cu carne, înveliș
pentru sandvișuri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
pizza congelată, aluat pentru pizza, făină pentru
pizza, blaturi de pizza, crusta de pizza, blaturi de
pizza coapte în prealabil, pizza, paste făinoase
alimentare, paste alimentare (aluaturi), cereale
pentru utilizare la prepararea pastelor, patiserie,
pateuri (produse de patiserie), prăjiturici uscate
(produse de patiserie), specialități de patiserie,
amestecuri de patiserie, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), aluat, amestecuri de aluat, aluat
pentru prăjituri, aluat înghețat, aluat pentru
pateuri, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
legume, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, produse din aluat gata de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale., servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei.
40. Fabricare la comandă de pâine,
conservarea alimentelor și a băuturilor, servicii
de pasteurizare pentru alimente și băuturi.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi în bistrouri, furnizare de alimente şi
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băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri.

───────

(210) M 2020 02360
(151) 07/04/2020
(732) S.C. PET VILLAGE S.R.L, STR.

INDEPENDENTEI NR. 117A, JUD.
ILFOV, SAT CALDARARU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PRO PET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.06; 03.01.08; 03.01.24; 10.03.13

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

31. Hrană și băuturi pentru animale.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02361
(151) 07/04/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
PROTECT-RP-

PACHETUL DE URGENTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,

adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășă
minte, preparate biologice pentru utilizare în
industrie și știință.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru cur
ățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substan
țe dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,
ierbicide.

───────

(210) M 2020 02362
(151) 07/04/2020
(732) PIPELIFE ROMANIA SRL, STR.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, BANEASA BUSINESS
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, BIROUL NR. 1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PIPELIFE

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.13.25;
27.05.02

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

17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
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19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii nemetalice
transportabile.

───────

(210) M 2020 02363
(151) 07/04/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(740) DONA. LOGISTICA S.A., STR.
PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
ET. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FloraStrong Baby

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

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

───────

(210) M 2020 02364
(151) 07/04/2020
(732) GOLDEN EAGLE FOR TRADING

AND INDUSTRIES SRL, CALEA
VITAN NR. 23C, ET. 6, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

VĂCUŢA HALOUB

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 19.01.01;
19.01.25; 27.05.02; 29.01.03

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02365
(151) 07/04/2020
(732) SC TOTAL CLEAN SRL, STR.

DUNARII NR. 162, BL. F6, SC. E,
AP. 111, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Cleanmag

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02367
(151) 07/04/2020
(732) Mircea-Cristian Pricop, STR.

ZEFIRULUI NR. 9, BL. 0B8,
AP.11, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Regatul Dacia

(531) Clasificare Viena: 24.01.17; 24.09.05;
29.01.15; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:violet, auriu, alb, gri,
negru

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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