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Cereri Mărci publicate în 10/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09041 03/02/2020 ROM JOKER MEDITERRANEO

S.R.L.
KELL'S CRAFT BEER 1856

2 M 2020 00485 03/02/2020 MIKO MATEI IOAN TRANSILVANIA FASHION
MODEL MANAGEMENT

3 M 2020 00612 03/02/2020 SC UNIMAT SRL fereastrademansarda

4 M 2020 00712 03/02/2020 PAULA IORDACHE PAULETTA

5 M 2020 00713 03/02/2020 ANLERO RACING VMAX

6 M 2020 00714 03/02/2020 ANLERO RACING VMAX ELECTRIC INDOOR
KARTING

7 M 2020 00715 03/02/2020 ANLERO RACING VMax Karting

8 M 2020 00716 03/02/2020 S.C. TAG GRUP S.R.L. TAG

9 M 2020 00717 03/02/2020 MARIAN-LUCIAN PANŢIRU Trupa The Brothers

10 M 2020 00718 03/02/2020 GRIGORE MICLĂUŞ YANNA

11 M 2020 00719 03/02/2020 S.C. NEW GENERATION FOOD
CAPITAL S.R.L.

Pizzeria LA JAR

12 M 2020 00720 03/02/2020 S.C. FURNIZOR SOFT S.R.L. MaiSimplu

13 M 2020 00721 03/02/2020 TRAIAN STEFAN BOICESCU OTELESANU

14 M 2020 00722 03/02/2020 SC FRONTERA TRADING SRL FRONTERA

15 M 2020 00724 03/02/2020 SC BIOEEL MANUFACTURING
SRL

OTOSEPT

16 M 2020 00725 03/02/2020 EAST EUROPEAN TRADE SRL neutech

17 M 2020 00733 03/02/2020 FURTUNĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL FURTUNĂ ASOCIAŢII

18 M 2020 00734 03/02/2020 FURTUNĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL MINDS TOGETHER

19 M 2020 00735 03/02/2020 ANONYMOUS CREW SRL ANONYMOUS CREW

20 M 2020 00736 03/02/2020 SC DMC TRADE CONSTRUCT
SRL

DOR DE HAN

21 M 2020 00738 03/02/2020 SC CALIMESA GUARD SRL CALIMESA GUARD

22 M 2020 00739 03/02/2020 FLOWERS OF JOY SRL Flowers of joy ATELIER DE
DESIGN FLORAL

23 M 2020 00740 03/02/2020 SC ADVISOR INTERNATIONAL
TRADING SRL

ADDA Gifts

24 M 2020 00742 03/02/2020 ROXANA FLORENTINA
MATACHE

Ambition Innovation Knowledge
Knowledge is power.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 00743 03/02/2020 CULINAR OLTENIA S.R.L. HCA HOSPITALITY CULINARY

ACADEMY

26 M 2020 00744 03/02/2020 ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR
PRIVAŢI

Asociaţia Dendrologilor Privaţi

27 M 2020 00746 03/02/2020 EKSEN MOBILA SRL eksen

28 M 2020 00747 03/02/2020 SC IORDALEX SRL DOOPSER

29 M 2020 00748 03/02/2020 ADRIANA BUNGESCU VARILEGS

30 M 2020 00749 03/02/2020 SC IORDALEX SRL BabyToy

31 M 2020 00750 03/02/2020 IMPLANT EXPERT SERVICES
SRL

DENTAL CREDIT FINANCIAL
SOLUTIONS

32 M 2020 00752 03/02/2020 IMPLANT EXPERT SRL PROGRAMUL NAȚIONAL DE
SĂNĂTATE ORALĂ

33 M 2020 00753 03/02/2020 FELECAN O A
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

ALBINA

34 M 2020 00757 03/02/2020 TRANSILVANIA TERRITORY
CORPORATION SRL

TRANSILVANIA TERRITORY
CORPORATION

35 M 2020 00759 03/02/2020 Zentiva k.s. HESIO

36 M 2020 00760 03/02/2020 Zentiva k.s. ZEFLAVON
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(210) M 2019 09041
(151) 03/02/2020
(732) ROM JOKER MEDITERRANEO

S.R.L., SAT ALBOTA NR. 439A,
JUDEȚUL ARGEȘ, COMUNA
ALBOTA, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

KELL'S CRAFT BEER 1856

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 08.07.01;
26.01.03; 26.01.12; 26.01.17; 05.07.10;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00485
(151) 03/02/2020
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA FASHION
MODEL MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.05;
03.09.18; 29.01.14

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

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

───────

(210) M 2020 00612
(151) 03/02/2020
(732) SC UNIMAT SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 2B, JUD. SIBIU,
SELIMBAR, 557260, ROMANIA

(540)
fereastrademansarda

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

20. Cadre de ferestre, nemetalice pentru
mansarde, ferestre nemetalice pentru
mansarde, ferestre batante pentru mansarde.

───────
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(210) M 2020 00712
(151) 03/02/2020
(732) PAULA IORDACHE, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR 190, BL. 205, SC.
A, AP. 16, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PAULETTA

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratarea materialelor.

───────

(210) M 2020 00713
(151) 03/02/2020
(732) ANLERO RACING, STR. NEGRU

VODA NR. 30, CAMERA 24,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

VMAX

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de promovare de competiţii şi evenimente
sportive, promovare de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, consiliere
de afaceri privind francizarea de resturante,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive.
41. Educaţie, organizarea activităţii sportive
de automobilism şi karting, antrenări pentru
competiţii automobilistice (instruire), servicii de
divertisment furnizate la circuite de curse
de maşini, organizare de curse de maşini,
organizare de competiţii recreative, servicii
de formare în materie de pilotaj (instruire),
instruire în domeniul pilotajului, instruire pentru
antrenamentul în circuit, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, furnizare de
instalaţii de antrenament pentru curse cu
obstacole, servicii de agrement, formare pentru
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şoferi de curse, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, şcoală de
karting (instruire).

───────

(210) M 2020 00714
(151) 03/02/2020
(732) ANLERO RACING, STR. NEGRU

VODA NR. 30, CAMERA 24,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

VMAX ELECTRIC
INDOOR KARTING

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de promovare de competiţii şi evenimente
sportive, promovare de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, consiliere
de afaceri privind francizarea de resturante,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive.
41. Educaţie, organizarea activităţii sportive
de automobilism şi karting, antrenări pentru
competiţii automobilistice (instruire), servicii de

divertisment furnizate la circuite de curse
de maşini, organizare de curse de maşini,
organizare de competiţii recreative, servicii
de formare în materie de pilotaj (instruire),
instruire în domeniul pilotajului, instruire pentru
antrenamentul în circuit, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, furnizare de
instalaţii de antrenament pentru curse cu
obstacole, servicii de agrement, formare pentru
şoferi de curse, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, şcoală de
karting (instruire).

───────

(210) M 2020 00715
(151) 03/02/2020
(732) ANLERO RACING, STR. NEGRU

VODA NR. 30, CAMERA 24,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
VMax Karting

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

41. Educaţie, organizarea activităţii sportive
de automobilism şi karting, antrenări pentru
competiţii automobilistice (instruire), servicii de
divertisment furnizate la circuite de curse
de maşini, organizare de curse de maşini,
organizare de competiţii recreative, servicii
de formare în materie de pilotaj (instruire),

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de promovare de competiţii şi evenimente
sportive, promovare de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, consiliere
de afaceri privind francizarea de resturante,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive.
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instruire în domeniul pilotajului, instruire pentru
antrenamentul în circuit, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, furnizare de
instalaţii de antrenament pentru curse cu
obstacole, servicii de agrement, formare pentru
şoferi de curse, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, şcoală de
karting (instruire).

───────

(210) M 2020 00716
(151) 03/02/2020
(732) S.C. TAG GRUP S.R.L., STR.

AUREL PERŞU NR. 136D,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TAG

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Îmbrăcăminte medicală.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălţăminte,
uniforme, halate pentru asistente medicale.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,

publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, regruparea în avantajul terţilor
a articolelor de îmbrăcăminte medicală,
articolelor de îmbrăcăminte, articolelor de
încălţăminte, articolelor pentru acoperirea
capului, uniformelor, halatelor pentru asistente
medicale, instrumentelor ajutătoare ortopedice
şi pentru mobilitate, mobilierului medical şi
paturilor, echipamentului pentru deplasarea
pacienţilor, echipamentului pentru diagnosticare,
examinare şi monitorizare, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopiping.

───────

(210) M 2020 00717
(151) 03/02/2020
(732) MARIAN-LUCIAN PANŢIRU, ALE.

PARCULUI NR. 10, SC. A, AP. 4,
JUDEŢ BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)
Trupa The Brothers

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

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).

───────
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(210) M 2020 00718
(151) 03/02/2020
(732) GRIGORE MICLĂUŞ, STR.

AMAŢIULUI NR. 47, JUDEŢ SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)
YANNA

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (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 00719
(151) 03/02/2020
(732) S.C. NEW GENERATION

FOOD CAPITAL S.R.L., STR.
HRISOVULUI NR. 9, BL. B3, SC. A,
AP. 14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 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)

Pizzeria LA JAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.07.04

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2020 00720
(151) 03/02/2020
(732) S.C. FURNIZOR SOFT S.R.L.,

CALEA FLORESTI NR. 2C, BL.
A1C, AP. 19, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, 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)
MaiSimplu

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/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 produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00721
(151) 03/02/2020
(732) TRAIAN STEFAN BOICESCU,

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
32, BL. 5, SC. A, AP. 1, 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)
OTELESANU

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/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
produse/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 produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00722
(151) 03/02/2020
(732) SC FRONTERA TRADING SRL,

STR. THEODOR AMAN NR. 99,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, 810144,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

FRONTERA

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 01.01.10

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

clase:
30. Cafea, ceai, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină și preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muștrar, oțet, sosuri,
mirodenii și gheață.

───────

(210) M 2020 00724
(151) 03/02/2020
(732) SC BIOEEL MANUFACTURING

SRL, STR. BEGA NR. 5D,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
OTOSEPT

(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 00725
(151) 03/02/2020
(732) EAST EUROPEAN TRADE SRL,

STR. STRÂMBĂ, NR. 18, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540060,
ROMANIA

(540)

neutech

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11

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

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

───────
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(210) M 2020 00733
(151) 03/02/2020
(732) FURTUNĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL,

STR. DIONISIE LUPU NR. 56, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FURTUNĂ ASOCIAŢII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 00734
(151) 03/02/2020
(732) FURTUNĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL,

STR. DIONISIE LUPU NR. 56, ET.
1, AP. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MINDS TOGETHER

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 00735
(151) 03/02/2020
(732) ANONYMOUS CREW SRL, STR.

IMPARATUL TRAIAN NR. 54,
CORP B, CAMERA NR. 2, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANONYMOUS CREW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────
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(210) M 2020 00736
(151) 03/02/2020
(732) SC DMC TRADE CONSTRUCT

SRL, SAT RUSENI, JUD. NEAMT,
COMUNA BORLESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

DOR DE HAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 26.11.13

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

clase:
29. Carne, peşte şi vânat, preparate din carne,
legume şi fructe conservate, uscate sau gătite,
dulceţuri, gemuri şi compoturi, ouă, lapte şi
produse din lapte, uleiuri şi grăsimi comestibile.
38. Servicii care permit cel puţin unei persoane
să comunice cu o alta prin mijloace electronice,
gen site-urile web, vizând transmiterea de
mesaje de la o persoană la alta.
41. Educaţie, servicii de pregătire (instruire),
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de persoane sau locaţii al
căror scop este prepararea şi desfacerea pentru
consum a hranei şi băuturilor, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00738
(151) 03/02/2020
(732) SC CALIMESA GUARD SRL,

STR. PERSANI NR. 1, BL. 90, SC.
B, ET.1, AP.26, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CALIMESA GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2020 00739
(151) 03/02/2020
(732) FLOWERS OF JOY SRL, STR.

PAJIŞTEI NR. 11, SECTOR
4, BUCURESTI, 041249,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Flowers of joy ATELIER
DE DESIGN FLORAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

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

44. Sevicii de artă florală (servicii oferite de
florărie), aranjamente florale.



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

───────

(210) M 2020 00740
(151) 03/02/2020
(732) SC ADVISOR INTERNATIONAL

TRADING SRL, BD. MĂRĂŞTI
NR. 59, ÎN INCINTA U.S.A.M.V,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
011464, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ADDA Gifts

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.01.10
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 00742
(151) 03/02/2020
(732) ROXANA FLORENTINA

MATACHE, STR. DUNARII, BL.
905, SC. C, ET. 3, AP. 37, JUDETUL
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Ambition Innovation
Knowledge

Knowledge is power.

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

clase:

4. Energie, energie electrică, energie electrică
din surse neregenerabile, energie electrică
din surse regenerabile, gaz petrolier lichefiat,
gaze petroliere lichefiate, motorină, benzină
(combustibil), gaze lichefiate, ţiţei, ţiţei brut,
combustibili din ţiţei (petrol brut), produse
secundare din ţiţei brut.

36. Consultanţă financiară în sectorul energetic,
consultanţă privind finanţarea proiectelor
energetice.
37. Extracţie de ţiţei, extracţie de gaze, extracţie
de resurse naturale, exploatarea (extragerea)
petrolului din câmpurile petroliere.
39. Furnizare şi distribuţie de energie electrică,
distribuţia şi transmiterea energiei electrice,
servicii consultative şi informative privind
distribuirea de energie, transport şi distribuţie
de gaz natural şi de gaz lichefiat, depozitare
de gaz natural lichefiat pe nave, transport
maritim de gaz natural lichefiat, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,

35. Achiziţii de contracte de furnizare de
energie, agenţii de import-export în domeniul
energiei, regruparea energiei şi a altor produse
conexe din domeniul energetic, servicii de
informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii în domeniul afacerilor, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
furnizare de informaţii privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate
căuta, cu informaţii, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, informaţii grafice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculator şi globale, regruparea în avantajul
terţilor a energiei şi alte produse conexe din
domeniul energetic, energie electrică, energie
electrică din surse neregenerabile, energie
electrică din surse regenerabile, gaz petrolier
lichefiat, gaze petroliere lichefiate, motorină,
benzină (combustibil), gaze lichefiate, ţiţei, ţiţei
brut, combustibili din ţiţei (petrol brut), produse
secundare din ţiţei brut, produse petroliere
derivate din rafinarea ţiţeiului pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
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a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
şi a produselor petroliere rafinate, transportul
gazelor naturale şi petrolului prin conducte
sau camioane, transportul şi livrarea de gaze
naturale, lichide conexe, condens, reziduuri
şi produse petroliere rafinate cu camionul,
distribuirea (transportul) şi punerea la dispoziţie
a puterii de achiziţie şi a produselor sale
secundare pentru şi către alte părţi, şi anume
energia electrică şi subprodusele sale generate
de cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune şi surse de energie conexe, transport,
livrare, distribuţie şi depozitare de lichide
care conţin hidrocarburi, petrol, gaze, biogas,
gaz natural, combustibili, electricitate, energie
şi produse din acestea, depozitarea gazelor
naturale pe termen lung, petrol, gaz petrolier
lichefiat, produse petrochimice şi/sau produse
petroliere rafinate, distribuţia de energie,
depozitarea energiei electrice, depozitare de
energie şi combustibili, servicii de informare
referitoare la transportul de ţiţei.
40. Producţie de energie electrică, producerea
energiei, producere de energie electrică
din surse regenerabile, prelucrarea petrolului,
generare energie electrică, servicii de
consultanţă privind generarea de energie
electrică, prelucrarea chimicalelor şi produselor
petrochimice, rafinarea produselor petroliere.
42. Servicii de explorări în domeniul industriei
petroliere, a gazului şi miniere.

───────

(210) M 2020 00743
(151) 03/02/2020
(732) CULINAR OLTENIA S.R.L.,

STR. FEROVIARULUI NR. 1C,
SAT CÂRCEA, JUDETUL DOLJ,
COMUNA CÂRCEA, DOLJ,
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)

HCA HOSPITALITY
CULINARY ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
01.01.01

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

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

───────
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(210) M 2020 00744
(151) 03/02/2020
(732) ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR

PRIVAŢI, STR. MATEI BASARAB
NR. 101, BL. 64, SC. A, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Asociaţia Dendrologilor Privaţi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste
(publicaţii periodice) manuale, tipărituri, albume,
almanahuri, saci (pungi, plicuri) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, broşuri, semne de
cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton sau
hârtie, plicuri (papetărie), invitaţii (papetărie),
fanioane din hârtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi
informativi, forme imprimate (tipărituri), etichete,
altele decât din material textil, publicaţii
periodice, reprezentări grafice, forme de tipar,
reproduceri grafice, felicitări, hărţi geografice,
hârtie de ambalat, carnete (papetărie), carnete
de scris, pancarte din carton sau hârtie,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale, postere,
prospecte, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
susţinerea şi promovarea activităţilor în folosul
public inclusiv în domeniul protejării şi
conservării mediului înconjurător, educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii
şi asistenţei sociale, sportului şi recreerii,
protecţiei patrimoniului cultural şi istoric
naţional şi universal, conducerea, administrarea
şi dezvoltarea de programe de voluntariat
pentru organizaţiile caritabile, servicii de
voluntariat în scopuri caritabile (căutare de
sponsorizări), campanii de sensibilizare în
ceea ce priveşte subiectele şi iniţiativele de

responsabilitate socială (promovare), organizare
de campanii umanitare (promovare), organizare
şi coordonare de programe de voluntariat şi
de proiecte de servicii în folosul comunităţii,
recrutare de voluntari şi asigurarea de
oportunităţi pentru voluntariat, organizarea şi
coordonarea de întâlniri cu scopul promovării
culturii, ştiinţei, artei, organizarea şi coordonarea
de întâlniri cu scopul promovării şi conştientizării
protecţiei şi conservării mediului înconjurător.
36. Organizarea de finanţări pentru campanii,
acţiuni civice şi proiecte în scopul protejării şi
conservării mediului înconjurător, colectare de
fonduri caritabile pentru campanii şi proiecte
umanitare, colectarea de fonduri caritabile
pentru susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţământului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii şi
asistenţei sociale, sportului şi recreerii, protecţiei
şi conservării mediului înconjurător, protecţiei
patrimoniului cultural naţional şi universal,
servicii de consultanţă privind finanţarea
proiectelor din domeniul protejării şi conservării
mediului înconjurător, servicii de consultanţă
financiară, servicii de analiză financiară.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi sustinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor în
materie de protejare şi conservare a
mediului înconjurător, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, activităţi şi servicii de educaţie
şi instruire privind protejarea şi conservarea
mediului înconjurător, activităţi şi servicii de
instruire în domeniul horticulturii, silviculturii
şi agriculturii, organizarea şi susţinerea de
seminarii, cursuri , şantiere şi tabere educative
în scopul protejării siturilor naturale şi istorice,
organizarea şi coordonarea de programe de
voluntariat şi de proiecte de servicii în folosul
public (organizarea de întâlniri cu scop cultural şi
educativ), organizarea de manifestări culturale,
educaţionale, artistice şi sportive, organizarea
de conferinţe şi seminarii în materie de activităţi
culturale, ştiinţifice, economice, artistice, istorice
şi a tradiţiilor româneşti, organizarea de work-
shop-uri, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, organizarea de expoziţii fotografice
şi de film, editare, servicii de publicare on-line,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de cercetare în domeniul ştiinţei naturale,
servicii de cercetare în domeniul horticulturii
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şi silviculturii, servicii de cercetare ştiinţifică
în domeniul conservării şi protejării mediului
înconjurător, servicii de consultanţă în domeniul
conservării şi protejării mediului înconjurător,
cercetare ştiinţifică şi tehnologică în domeniul
dezastrelor naturale, studii de mediu, teste
de mediu, servicii de monitorizare a mediului,
servicii de evaluare a stării mediului, realizarea
de studii ştiinţifice în vederea dezvoltării zonelor
turistice.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 00746
(151) 03/02/2020
(732) EKSEN MOBILA SRL, STR.

PANSELELOR NR. 6, 0 CAMERA,
BL. 142, SC. 2, ETAJ 4, AP.
76, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eksen

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.07.06;
29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 00747
(151) 03/02/2020
(732) SC IORDALEX SRL, BD.

INDEPENDENTEI NR. 16, BL.
B5, SC.3, AP. 38, JUD. BRAILA,
BRAILA, 810004, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
DOOPSER

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

10. 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,
articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate
pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive pentru
alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive și
articole pentru alăptarea bebelușilor, pompe
de sân, pompe de sân pentru mamele care
alăptează.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
administrație comercială.

───────
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(210) M 2020 00748
(151) 03/02/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VARILEGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 02.09.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, negru, bej,
auriu

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

10. Articole ortopedice, articole pentru exerciții
fizice pentru antrenament ( de uz, medical),
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
terapeutice pentru oameni, atele ortopedice,
bandaje anatomice de suport, bandaje
compresive, bandaje compresive (elastice sau
de susținere), bandaje de compresie cu rol
de susținere anatomică, bandaje de suport
de uz medical, bandaje de susținere, bandaje
de susținere elastice, bandaje de susținere
pentru sport, bandaje de susținere pentru
corpul uman, bandaje (de susținere) pentru
articulații anatomice, bandaje de susținere
pentru articulații, bandaje de susținere pentru
utilizare în atletism, bandaje de susținere
terapeutice, bandaje de uz ortopedic, bandaje
elastice, bandaje elastice ajustabile, bandaje
elastice de compresie, de uz medical, bandaje
neelastice (de susținere), bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ortopedice pentru genunchi, bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje pentru articulații,
bandaje pentru picior (de susținere), bandaje

tubulare elastice pentru susținerea membrelor,
branțuri ortopedice cu suporturi pentru bolta
plantară, branțuri ortopedice detașabile, branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, brățări pentru fixarea articulațiilor,
ciorapi antitromboză (pentru călătorii lungi cu
avionul), ciorapi cu compresie graduală, ciorapi
de compresie, ciorapi de compresie de uz
medical sau terapeutic, ciorapi de suport pentru
prevenirea trombozei venoase, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi elastici de uz medical, ciorapi
medicali, ciorapi medicali compresivi, ciorapi
medicali de susținere, ciorapi medicali de uz
terapeutic, ciorapi medicinali pentru susținere,
ciorapi ortopedici, ciorapi pentru limfedem,
ciorapi pentru persoane cu diabet, ciorapi pentru
scopuri terapeutice, ciorapi pentru varice, ciorapi
profilactici, colanți compresivi, colanți medicali
de compresie, dispozitive ortopedice, talonete de
uz ortopedic.
35. Servicii de aprovizionare (achiziționare),
cumpărare și vânzare pentru terți, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de un
lanț de magazine , servicii de achiziție de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi, servicii de
desfacere ( vânzare cumpărare), servicii de
agenții de import-export, servicii de achiziție
de bunuri și servicii pentru terți, licențe de
servicii și produse pentru terți, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross și en-detail, prezentarea, difuzarea
și distribuirea materialelor de orice tip și
pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, promovarea bunurilor
altora , vânzări pentru terți, servicii de
aprovizionare pentru terți, achiziție de bunuri
și servicii pentru terți, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu echipamente sanitare,
servicii de reprezentanță comercială, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de promovare comercială, licențe de servicii și
produse pentru terți, organizare de expoziții,
târguri cu scop comercial, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, promovarea
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vânzărilor pentru terți, publicitate prin orice
mijloace , publicitate on-line într-o rețea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
regruparea în avantajul terților a unei varietăți
de produse (exceptând transportul lor) permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații,
strângerea la un loc a produselor, în beneficiul
terților, pe internet, într-un mall de tip virtual,
prin intermediul mijloacelor de telecomunicații,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping (exceptând transportul lor), servicii
de intermediere comercială , intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanță comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legatură cu suplimente alimentare, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
sănătății, vânzare en-gross și en-detail prin toate
mijloacele: prin curier, prin magazine, lanțuri
de magazine, târguri, expoziții, on-line într-o
rețea computerizată, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
toate aceste servicii pentru orice tip de
produse, în special pentru: agenți detoxifianți
pe bază de plante, capsule decongestionante,
compoziții din plante medicinale de uz medical,
creme din plante de uz medical, extracte din
plante și din ierburi de uz medical, geluri
antiinflamatoare, medicamente pe bază de
plante, miorelaxante, preparate antiinflamatorii,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate din
plante de uz medical, produse antiinflamatoare,
remedii naturale și farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, tonice venoase,
unguente antiinflamatoare, si toate aceste
servicii în special pentru: articole ortopedice,
articole pentru exerciții fizice pentru antrenament
( de uz medical), articole vestimentare de
compresie pentru tratamente medicale, articole
vestimentare de compresie postoperatorii,

articole vestimentare terapeutice pentru oameni,
atele ortopedice, bandaje anatomice de suport,
bandaje compresive, bandaje compresive
(elastice sau de susținere), bandaje de
compresie cu rol de susținere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susținere, bandaje de susținere elastice,
bandaje de susținere pentru sport, bandaje
de susținere pentru corpul uman, bandaje (de
susținere) pentru articulații anatomice, bandaje
de susținere pentru articulații, bandaje de
susținere pentru utilizare în atletism, bandaje de
susținere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susținere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susținere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje pentru
articulații, bandaje pentru picior (de susținere),
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
membrelor, branțuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branțuri ortopedice
detașabile, branțuri pentru tratamentul corectiv
al afecțiunilor labei piciorului, brățări pentru
fixarea articulațiilor, ciorapi antitromboză (pentru
călătorii lungi cu avionul), ciorapi cu compresie
graduală, ciorapi de compresie, ciorapi de
compresie de uz medical sau terapeutic, ciorapi
de suport pentru prevenirea trombozei venoase,
ciorapi elastici compresivi, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi medicali, ciorapi medicali
compresivi, ciorapi medicali de susținere, ciorapi
medicali de uz terapeutic, ciorapi medicinali
pentru susținere, ciorapi ortopedici, ciorapi
pentru limfedem, ciorapi pentru persoane cu
diabet, ciorapi pentru scopuri terapeutice,
ciorapi pentru varice, ciorapi profilactici, colanți
compresivi, colanți medicali de compresie,
dispozitive ortopedice, talonete de uz ortopedic.

───────

(210) M 2020 00749
(151) 03/02/2020
(732) SC IORDALEX SRL, BD.

INDEPENDENŢEI NR. 16, BL. B5,
SC. 3, ET. 3, AP. 38, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, 810004, BRĂILA,
ROMANIA

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

9. Camere video de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere, camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive pentru ascultarea și
supravegherea bebelușilor, alarme la aparatele
de supraveghere pentru bebeluși, mecanisme
pentru aparate cu preplată, extinctoare, ceasuri
inteligente, mecanisme pentru aparate cu
preplată, telefoane inteligente sub formă de ceas
de mână, camere video de securitate, aparate
holografice de securitate, aparate de avertizare
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de
comandă pentru alarme de securitate, sisteme
de alarmă de securitate (altele decât cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, brățări conectate
(instrumente de măsură), brățări de identificare
codate electronic, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
brățări inteligente, case de marcat, case
de marcat electronice, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case de
marcat, aplicații de
calculator pentru comanda conducerii automate
de mașini, aplicații de calculator pentru navigația
audiovideo a mașinii, software de calculator
pentru comanda de la distanță a mașinilor și
echipamentelor de birou, aplicații de calculator
pentru comanda parcării automate a mașinilor,
aplicații de calculator pentru comenzi auto,
aplicații de calculator pentru aparate de navigație
pentru vehicule, aplicații de calculator pentru
parcarea automată a vehiculelor, aplicații de
calculator pentru comanda conducerii automate
de vehicule, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor
de date, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continuă de conținut media
audiovizual pe internet, software de calculator
pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
și interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare a

rezistenței, dispozitive de măsurare a radiațiilor,
dispozitive electronice de măsurare a distanței,
dispozitive de măsurare a diametrului de
cablu, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, aparate pentru înregistrarea
imaginilor, aparate pentru înregistrarea
distanțelor, înregistrarea distanțelor (aparate
pentru înregistrarea distanțelor ), aparate pentru
înregistrarea timpului, înregistrarea sunetelor
(aparate pentru înregistrarea sunetelor), aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
inregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru înregistrarea
timpului și a datei, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), membrane acustice
utilizate la aparate pentru
înregistrarea sau reproducerea sunetului,
programe înregistrate pe circuite electronice
pentru aparate de divertisment cu ecrane
cu cristale lichide, telecomenzi pentru jucării
zburătoare.
10. 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, pompe de
sân, pompe de sân pentru mamele care
alăptează, dispozitive de măsurare a pulsului
prin biorezonanță, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive pentru măsurarea nivelului
de glucoză din sânge, dispozitive electronice
pentru măsurarea tensiunii arteriale (de uz
medical), dispozitive de măsurare a indicelui
de masă corporală (IMC) de uz medical,
dispozitive pentru monitorizarea dioxidului de
carbon, folosite la măsurarea nivelului expirat de
către pacienți, jucării erotice, jucării care zornăie
cu inele pentru dentiție încorporate.
28. Jucării, fluiere (jucării), jucării zornăitoare,
jucării gonflabile, titireze (jucării), vehicule
(jucării), păpuși (jucării), jucării vorbitoare, jucării
umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării electronice, jucării balansoar, drone
(jucării), jucării flexibile, jucarii inteligente, capse
detonante (jucării), jucării modulare, jucării
acționate mecanic, jucării electronice didactice,
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jucării cu baterii, jucării din țesături, jucării cu
pușculițe, jucării din pânză, jucării de tras, jucării
pentru copii, jucării pentru bebeluși, machete
auto (jucării), jucării de baie, perne umplute
(jucării), jucării pentru cadă, jucării pentru
animale, jucării pentru pisici, jucării electronice
teleghidate, jucării cu radiocomandă, jucării de
construit, jucării pentru câini, jucării din metal,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
mobile suspendate, jucării din plastic, jucării
cu apă, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
jucării de pluș, căluți-balansoar (jucării), jucării
din cauciuc, jucării pentru boxat, jucării pentru
apă, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării cu
balansare, jucării din lemn, jucării pentru păsări,
jucării de călărit, telecomenzi pentru jucării,
jucării de lemn, jucării de bambus, jucarii pentru
sugari, titireze ca jucării, jucării de nisip, jucarii
de desenat, jucării cu roți, jucării de exterior,
jucării cu cheiță, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării nemotorizate pentru călărit,
jucării care fac zgomot, jucării pentru copii
mici, blocuri de asamblare (jucării), elemente
de construcții (jucării), machete de mașini
(jucării), jucării utilizate în piscine, machete de
structuri (jucării), machete de animale (jucării),
jucării gonflabile de baie, jucării hopa-mitică
gonflabile, puști cu aerosoli (jucării), animale
domestice (jucării pentru animale domestice),
machete de clădiri (jucării), avioane cu catapultă
(jucării), jucării de acțiune electronice, baloane
de săpun (jucării), jucării gonflabile pentru
piscină, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării comercializate la set, jucării gonflabile de
călărit, jucării electrice de acțiune, capse pentru
pistoale (jucării), figurine de acțiune (jucării),
jucării legate de magie, jucării acționate prin
manetă, blocuri de construcție (jucării), jucării
care se suprapun, jucării din pluș inteligente,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii
mici (jucării), jucării de acțiune cu baterii,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), pistoale cu
aer comprimat (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, triciclete pentru copii mici
(jucării), jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării pentru cărucioare de
copii, machete sub formă de jucării, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, jucării pentru
animale de companie, jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării robot care se transformă,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), jucării
gonflabile din cauciuc subțire, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), covoare
de joacă puzzle (jucării), jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării de pluș umplute
cu boabe, machete de mașini (jucării sau

jocuri), jucării-centru de activități pentru copii,
jucării gonflabile sub formă de bărci, jucării
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării cu
activități multiple pentru bebeluși, jucării cu roți
acționate prin pedale, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, xilofoane
sub formă de jucării muzicale, jucării sub formă
de puzzle-uri, mașini pentru jocuri de pinball
(jucării), jucării, jocuri și articole de joacă, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, machete de jucării sub
formă de mașini, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, jucării de construcții din mai multe
părți, jucării din pluș, sub formă de elani, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), jucării de
prindere pentru pătuțuri de sugari, machete de
plastic sub formă de jucării, imitații de oase
ca jucării pentru câini, jucării artizanale vândute
sub formă de kit, jucării flexibile care produc
sunete prin strângere, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jucării de pluș cu
păturică de consolare, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, saltele
de joc cu jucării pentru copii mici, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână), figurine
de acțiune (jucării sau articole de joacă), jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
pentru animale de companie confecționate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conținând iarba-mâței, jocuri portabile și jucării
cu funcții de telecomunicații, imitații de articole
de toaletă sub formă de jucării, jucării care
se mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe,
imitații de preparate de toaletă sub formă de
jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, jucării care imită obiecte
folosite de adulți în activitățile cotidiene, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), covorașe de joacă destinate utilizării cu
mașini de jucărie (jucării), jucării sub formă de
săculeți cu boabe de fasole (otedama), articole
de petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, mingi care se pot deforma ușor sub formă
de jucării, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
administrație comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.

───────

(210) M 2020 00750
(151) 03/02/2020
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM. 3, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL CREDIT
FINANCIAL SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 05.03.14; 26.01.16; 29.01.13

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

clase:
36. Activități financiare, asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare.
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 00752
(151) 03/02/2020
(732) IMPLANT EXPERT SRL, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR.
41, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROGRAMUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE ORALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 05.03.14; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 00753
(151) 03/02/2020
(732) FELECAN O A INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR.
AVIATORILOR NR. 46, JUD. CLUJ ,
SANNICOARA, 407042, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ALBINA

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

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

───────
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(210) M 2020 00757
(151) 03/02/2020
(732) TRANSILVANIA TERRITORY

CORPORATION SRL, STR.
PADISULUI NR. 7, JUD. BIHOR,
SANTANDREI, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

TRANSILVANIA TERRITORY
CORPORATION

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.01.06; 03.07.01; 05.07.05;
24.01.15

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 00759
(151) 03/02/2020
(732) Zentiva k.s., U KABELOVNY 130,

PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL,

BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)
HESIO

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, suplimente dietetice și nutritive,
extracte din plante și ierburi pentru uz medical,
toate produsele menționate mai sus fiind pentru
tratamentul insuficienței venoase cronice și
tratamentul hemoroizilor.

───────

(210) M 2020 00760
(151) 03/02/2020
(732) Zentiva k.s., U KABELOVNY 130,

PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL,

BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)
ZEFLAVON

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, suplimente dietetice și nutritive,
extracte din plante și ierburi pentru uz medical,
toate produsele menționate mai sus fiind pentru
tratamentul insuficienței venoase cronice și
tratamentul hemoroizilor.

───────


