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Cereri Mărci publicate în 10/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 04778 03/08/2020 INSTITUTUL DE CERCETARI IN
TRANSPORTURI INCERTRANS
S.A.

INCERTRANS

3 M 2020 05182 03/08/2020 DANIELA ANTONIU CNS TV

4 M 2020 05201 03/08/2020 COSTICA ZARNESCU La Kuburi

5 M 2020 05239 03/08/2020 GINETA DESIGN S.R.L. GINETA DESIGN

6 M 2020 05266 03/08/2020 RAZVAN STEFAN BANCEANU BEER ZONE WORLDWIDE
CRAFT BEER

7 M 2020 05401 03/08/2020 ION CRISTIAN PANDEL YUGSTER

8 M 2020 05402 03/08/2020 VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ
- SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCAȚI

LE

9 M 2020 05403 03/08/2020 AGN MOVEMENT SRL AG MOVEMENT

10 M 2020 05404 03/08/2020 TRAIAN NOVAC Forte +

11 M 2020 05405 03/08/2020 AG CHARGE SRL AG CHARGE

12 M 2020 05406 03/08/2020 AG CHARGE SRL elec

13 M 2020 05407 03/08/2020 AG CHARGE SRL the box e-delivery

14 M 2020 05408 03/08/2020 RAMON VALENTIN HURJUI
IONUT SORIN CONSTANTIN

JUST estudio di belezza

15 M 2020 05409 03/08/2020 MIRAMAX IMPORT EXPORT
SRL

Miramax

16 M 2020 05410 03/08/2020 SPOT DISTRIB SRL MIEN

17 M 2020 05412 03/08/2020 ALMAROX DISTRIBUTION SRL dks support

18 M 2020 05413 03/08/2020 TOP NOTCH BUSINESS SRL UŞA PLATINUM

19 M 2020 05414 03/08/2020 INDECENT SRL EXIST

20 M 2020 05415 03/08/2020 INDECENT SRL SKYLAND

21 M 2020 05416 03/08/2020 MARIUS ANASON
BOGDAN PARFENIE

ANDRA`S QUEENS

22 M 2020 05417 03/08/2020 NICOLAE DEDIU Adjud Zonă INFORMAȚII
LOCALE

23 M 2020 05418 03/08/2020 IC CONSULTING SRL DELISH FESTIVAL

24 M 2020 05419 03/08/2020 VIRGIL GEORGE PETRACHE FIT 2 LIFE Revoluția ta culinară
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(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04147 03/08/2020 KLG EUROPE LOGISTICS SRL simplify
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 05420 03/08/2020 LUCIAN POPA CARU' CU LEMNE DEPOZIT

26 M 2020 05422 03/08/2020 ADAMA Makhteshim Ltd. CARTALA

27 M 2020 05423 03/08/2020 RUBEN EMANUEL STOIA RS SECURITY

28 M 2020 05424 03/08/2020 MAGNAPHARM MARKETING &
SALES ROMANIA SRL

oftalmocare

29 M 2020 05425 03/08/2020 A&B TRADE CO SRL RAIL CARGO

30 M 2020 05426 03/08/2020 DOC-STUDIO&ALI-GLAM SRL GLOW ME - beauty studio -
beauty academy -

1967 bambi FOODS bonino

32 M 2020 05429 03/08/2020 QBIKNEF SRL europiesa.ro

33 M 2020 05430 03/08/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

1967 bambi FOODS My
Wellness

34 M 2020 05431 03/08/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

BISKEY

35 M 2020 05432 03/08/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

WELLNEST

36 M 2020 05433 03/08/2020 S.C. LE BAZAR
FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L.

Le Bazar Food & Beverage

37 M 2020 05434 03/08/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

ICONIC

38 M 2020 05435 03/08/2020 S.C. FIRST MAMAIA
RESIDENCE S.R.L.

WIDA MAMAIA RESIDENCE

39 M 2020 05436 03/08/2020 S.C. LE BAZAR
FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L.

Legurme

40 M 2020 05439 03/08/2020 SC IMAGIENT AGENCY SRL SALE STORY

41 M 2020 05441 03/08/2020 LUDICUS GAMES SRL memorace

42 M 2020 05442 03/08/2020 LUDICUS GAMES SRL MEMORACE

43 M 2020 05443 03/08/2020 CLAUDIU NECŞULESCU VINOLAB

44 M 2020 05444 03/08/2020 MEDICINAS SRL FEEDIUM
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31 M 2020 05428 03/08/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac



STR. INDUSTRIILOR NR. 9,
JUDEȚUL GIURGIU, BOLINTIN
DEAL, GIURGIU, ROMANIA

(540)

simplify

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.01

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#1D1D1B), alb (HEX=#FFFFFF),
negru(HEX=#000000), gri
(HEX=#D9D9D9), albastru
(HEX=#1572CE, HEX=#0A519E)

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

39. Servicii de distribuţie mărfuri, servicii de
depozitare, transport, servicii de logistică, servicii
de manipulare a mărfurilor, servicii de etichetare
și ambalare de produse.

───────

(210) M 2020 04778
(151) 03/08/2020
(732) INSTITUTUL DE CERCETARI IN

TRANSPORTURI INCERTRANS
S.A., CALEA GRIVIŢEI NR.
391-393, BUCUREŞTI, 010719,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INCERTRANS

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

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

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananti, adezivi pentru
industrie.
2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, produse
degresare şi preparate abrazive, săpunuri,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi.
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifiant, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi, materiale
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(210) M 2020 04147
(151) 03/08/2020
(732) KLG EUROPE LOGISTICS SRL,



de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
fungicide, erbicide.
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, produse metalice.
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, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoarelor, echipament pentru stingerea
incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole de
ortopedice, material de sutură.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, 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),
caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, materiale plastice
extrudate, materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.

40. Prelucrarea materialelor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 05182
(151) 03/08/2020
(732) DANIELA ANTONIU , STR.

WALTER MĂRĂCINEANU NR.
4, JUDEŢUL NEAMŢ, ROMAN,
611028, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
CNS TV

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

38. Televiziune prin cablu. (difuzare)
───────
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39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin
aer sau prin conducte) ca şi serviciile în mod
necesar legate de aceste transporturi, cum sunt
serviciile de depozitare a mărfurilor în depozite
sau alte clădiri, pentru a fi conservate sau păzite.
aceasta clasa cuprinde în mod particular, servicii
prestate de companiile care exploatează gări,
poduri, instalaţii de transbordare pentru trenuri,
utilizate de transportator, servicii de închiriere
de vehicule de transport, servicii referitoare la
funcţionarea aeroporturilor, servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea mărfurilor înainte
de expediţie, servicii de informaţii referitoare
la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii, brokeri de turism, informaţii referitoare
la tarife, orare şi modalităţi de transport, servicii
referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor
înaintea transportului.



(210) M 2020 05201
(151) 03/08/2020
(732) COSTICA ZARNESCU, STR.

CORNISA BISTRITEI, NR. 38, SC.
A, AP. 9, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
La Kuburi

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermedierea de contacte comerciale
și economice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de publicitate privind
industria turismului, publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu transportul, parcare și depozitare de
vehicule, distribuție prin conducte și cabluri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, navigaţie (poziționare, marcarea
traseului și a rutei), servicii de planificare
a itinerarului, organizare de transport și
călătorii, servicii de salvare, recuperare și
remorcare, transport și livrare de bunuri,
transportul pasagerilor, rezervări pentru călătorii,
coordonare de tururi turistice, coordonarea
organizării de călătorii individuale și de
grup, însoțirea de călători, organizare de
călătorii de vacanță, organizare de călătorii de

afaceri, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de expediții, organizare de rute
turistice, organizare și intermediere de călătorii,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizarea de excursii, organizări de circuite
turistice, planificarea călătoriilor, rezervări pentru
călătorii, rezolvarea formalităților pentru vize,
pașapoarte și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de bilete de avion, servicii de consultanță
privind itinerariile de călătorie, servicii de ghid
turistic (însoţirea turiştilor), servicii de ghizi
pentru călătorii (însoţirea turiştilor), servicii
de pachete de vacanță pentru organizarea
călătoriilor, servicii de planificare de itinerarii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii
și circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii și transport, servicii de vizitare a
obiectivelor turistice, ghid turistic (însoţirea
turiştilor) și organizare de excursii, servicii de
turism (organizarea călătoriilor), organizarea de
călătorii, organizarea de excursii, organizare de
plimbări turistice cu ghid, organizare de tururi ale
orașelor, servicii de informații turistice.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură,
furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, baruri, bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurant și
baruri, localuri tip snack-bar, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (alimente și băuturi),
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale
de alimentație, servicii de gătit, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
restaurant și bar, snack-baruri, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
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închiriere de camere, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2020 05239
(151) 03/08/2020
(732) GINETA DESIGN S.R.L., STR.

VIITORULUI NR. 135, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GINETA DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

───────

(210) M 2020 05266
(151) 03/08/2020
(732) RAZVAN STEFAN BANCEANU,

STR. ZLATAUST NR.9, BL. C1,
AP.7, JUD. IASI, IASI, 700400, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BEER ZONE WORLDWIDE
CRAFT BEER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.18; 11.03.02;
11.03.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#ff6600), roșu închis (Hex #a50000),
roșu deschis ( Hex #af0000), alb (Hex
#ffffff), negru

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
baruri, sevicii de baruri care servesc bere.

───────
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(210) M 2020 05401
(151) 03/08/2020
(732) ION CRISTIAN PANDEL, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, ET. 1,
AP. 5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
YUGSTER

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05402
(151) 03/08/2020
(732) VOLOSEVICI & PLĂCINTĂ -

SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI,
STR. RUDULUI NR. 152, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 05403
(151) 03/08/2020
(732) AGN MOVEMENT SRL, STR.

FABRICA DE CĂRĂMIDĂ 1A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013471,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AG MOVEMENT

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 14.03.13; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#30b34b), albastru
(HEX=#3462af), negru (HEX=#020307)

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

39. Transport rutier de călători, închiriere de
mijloace de transport rutier, transport rutier de
mărfuri.

───────
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(210) M 2020 05404
(151) 03/08/2020
(732) TRAIAN NOVAC, STR. IZVORULUI

NR. 9C, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Forte +

(531) Clasificare Viena:
26.03.07; 26.03.18; 24.17.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde deschis,
turcoaz, 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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 05405
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, STR. FABRICA

DE CĂRĂMIDĂ 1A, CASA 28,
TIP III, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AG CHARGE

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

37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(210) M 2020 05406
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, STR. FABRICA

DE CĂRĂMIDĂ 1A, CASA 28,
TIP III, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

elec

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aplicație software pentru servicii de ride-
sharing și ride-hailing prin internet, descărcabilă.

───────
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(210) M 2020 05407
(151) 03/08/2020
(732) AG CHARGE SRL, STR. FABRICA

DE CĂRĂMIDĂ 1A, CASA 28,
TIP III, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

the box e-delivery

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#79ee0C), negru
(HEX=#160900), alb

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

9. Aplicație software pentru servicii de livrări prin
internet, descărcabilă.

───────

(210) M 2020 05408
(151) 03/08/2020
(732) RAMON VALENTIN HURJUI, STR.

AMURGULUI NR. 28, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONUT SORIN CONSTANTIN, STR.
SAVINESTI NR. 5, BL A, ET. 1, AP.
61, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

JUST estudio di belezza

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

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

44. Servicii oferite de un salon de înfrumuseţare.
───────

(210) M 2020 05409
(151) 03/08/2020
(732) MIRAMAX IMPORT EXPORT SRL,

STR. ION NEGOITESCU, NR. 9
D, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400418, CLUJ, ROMANIA

(540)

Miramax
(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone

Neutal Black U), gri deschis, vişiniu
(Pantone 7622C, 704C), bej (Pantone
4715C, Pantone 704C)

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

───────

(210) M 2020 05410
(151) 03/08/2020
(732) SPOT DISTRIB SRL, STR.

MARASESTI NR. 44, JUDEŢUL
GIURGIU
, BOLENTIN DEAL, GIURGIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
MIEN

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

3. Lavete pentru ochelari, soluţii pentru şters şi
curăţat lentilele de ochelari.
9. Ochelari şi lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari.

───────

(210) M 2020 05412
(151) 03/08/2020
(732) ALMAROX DISTRIBUTION

SRL, SOS. MIHAI BRAVU, NR.
288, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12 - 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
dks support

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,

dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier și paturi pentru
scopuri medicale, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, suporturi pentru genunchi, aparate
de masaj, aparate de antrenament cu greutăți
adaptate pentru uz medical, aparate de
antrenare a mâinilor, de uz terapeutic, benzi de
kinesiologie, benzi pentru acupresură, centuri
medicale electrice, articole pentru exerciții
fizice pentru antrenament ( de uz medical),
aparate pentru tonifierea terapeutică a corpului,
greutăți pentru exerciții fizice (adaptate pentru
uz medical), echipamente și aparate pentru
exerciții de reabilitare medicală, echipament
de fizioterapie și de recuperare, articole de
îmbrăcăminte de compresie, articole ortopedice,
articole vestimentare terapeutice pentru oameni,
atele pentru degete, bandaje pentru articulații,
bandaje tubulare (de susținere), bandaje
tubulare elastice pentru susținerea articulațiilor,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje ortopedice,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ghipsate, bandaje elastice folosite în chirurgie
pentru susținere, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice, bandaje din gips pentru
uz ortopedic, bandaje de susținere pentru
articulații, bandaje de susținere, bandaje (de
susținere) pentru articulații anatomice, brățări
pentru fixarea articulațiilor, bandaje tubulare
elastice pentru susținerea membrelor, branțuri
moi (ortopedice), ciorapi de compresie, centuri
pentru uz ortopedic, centuri medicale, colanți
compresivi, ciorapi ortopedici, ciorapi medicali,
dispozitive ortopedice, corsete de uz medical,
corsete abdominale pentru scopuri medicale,
măști medicale, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, manșoane de
compresie pentru membrele corpului, orteze,
orteze de cot de uz medical, orteze de genunchi
de uz medical, orteze de gleznă de uz medical,
orteze medicale, orteze pentru corectarea
degetelor de la picioare, orteze pentru picior,
orteze pentru susținerea în poziția corectă a
unei părți mobile a corpului, orteze suport
pentru degetele de la picioare, pantofi ortopedici,
perne ortopedice, suporturi ortopedice, suporturi
de compresie ortopedice, proteze pentru picior
[atele], protecții de genunchi sub formă de
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suporturi (altele decât articole sportive), orteze
pentru încheietura mâinii, de uz medical.

28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători de
tibie de uz sportiv, apărători de genunchi (articole
de sport), apărători de cot (articole de sport),
articole de sport, articole de gimnastică și de
sport, bandaje de mâini pentru uz sportiv, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
benzi pentru exerciții fizice, benzi elastice pentru
yoga, chingi pentru bodyboard-uri (articole
de sport), cotiere pentru cicliști, echipamente
pentru sport, greutăți de încheietură pentru
exerciții, genunchiere pentru atleți, haltere,
mănuși confecționate special pentru sport,
mănuși (accesorii de joc), manșete de protecție
pentru încheietura mâinii pentru skateboard,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru cicliști, mănuși de baseball, mănuși
de biliard, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși
de hochei, mănuși de protecție (mănuși pentru
tir cu arcul), mănuși de protecție kote (articole
de sport), mănuși de protecție pentru jocuri
cu crosă sau bâtă, mănuși pentru ridicarea
de greutăți, protecții de brațe (articole de
sport), protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții de umeri pentru sport, protecții
de încheieturi pentru atletism, protecții de piept
pentru sport, protecții de mâini pentru sport,
protecții pentru gât folosite în sport, protectoare
talie pentru atletism, protectoare palme pentru
atletism, protectoare abdomen pentru atletism,
protecții utilizate în activități sportive.

───────

(210) M 2020 05413
(151) 03/08/2020
(732) TOP NOTCH BUSINESS SRL,

CALEA GIULEŞTI NR. 416E,
SECTOR 6 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UŞA PLATINUM

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

20. Sisteme de siguranţă pentru copii non-
metalice, non-electrice, pentru mobilier, sisteme
de siguranţă pentru mobilier, non-metalice, non-
electrice.
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii oferite de
agenţii de import-export, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 20 ( exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le cumpere în mod convenabil.

───────

(210) M 2020 05414
(151) 03/08/2020
(732) INDECENT SRL, ALEEA ILIA

NR. 3, BL. 56, SCARA 2, ET. 6,
AP. 89, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25

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

35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse, în special a urmatoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, skateboard-uri electrice,
accesorii gopro, accesorii camere video de
acțiune, drone și accesorii, accesorii telefoane
mobile (cu excepția transportului), permiţând
consumatorilor 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, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ online cu
amănuntul.
36. Investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară.
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───────

(210) M 2020 05415
(151) 03/08/2020
(732) INDECENT SRL, ALEEA ILIA

NR. 3, BL. 56, SCARA 2, ET. 6,
AP. 89, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SKYLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.07.25

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

clase:
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilități pentru camping, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de ședințe, servicii de motel, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de case de
vacanță.

───────

(210) M 2020 05416
(151) 03/08/2020
(732) MARIUS ANASON, CALEA

GIULESTI NR. 295, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
BOGDAN PARFENIE, STR.
NUCULUI NR. 2, BL V34B, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANDRA`S QUEENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.09.01; 24.09.02;
24.17.25

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

41. Organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului, producţii
de film, altele decât filmele publicilare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, scrierea de texte, altele decât
cele publicitare, traducere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea de
facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, producţia de
spectacole, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
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radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
raportare fotografică, fotografie, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay (joc
costumal), organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizarea
online de imagini şi video.

───────

(210) M 2020 05417
(151) 03/08/2020
(732) NICOLAE

DEDIU
, STR. VASILE ALECSANDRI,
BLOC 55, AP. 23, JUD. VRANCEA,
ADJUD , 625100, VRANCEA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTORUL 5,
BUCURESTI, 050726
, .,

(540)

Adjud Zonă
INFORMAȚII LOCALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.04.16;
26.11.12

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

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

38. Furnizarea accesului la conţinuț, pagini de
internet și portaluri, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare de date
prin mijloace electronice, buletine informative
computerizate (telecomunicaţii), comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
furnizarea accesului la pagini web, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare de
programe de televiziune, servicii de difuzare

referitoare la televiziunea prin protocol de
internet ((IPTV).

───────

(210) M 2020 05418
(151) 03/08/2020
(732) IC CONSULTING SRL, STR.

CALARASILOR 1D, POARTA
VIENEZA, CARTIER GRUIA, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DELISH FESTIVAL

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

35. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05419
(151) 03/08/2020
(732) VIRGIL GEORGE PETRACHE,

STR. MILITARI NR. 1, BL. 12D,
SC. 2, AP. 20, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTORUL 5
, .BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FIT 2 LIFE Revoluția
ta culinară
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 02.01.23; 02.03.08;
02.03.23; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu suplimente
alimentare si preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
dietetice pentru consumul uman, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suplimente dietetice pentru consumul uman,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu suplimente dietetice
pentru consumul uman, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fibre dietetice care
ajută digestia, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fibre dietetice care ajută
digestia, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu fibre dietetice
care ajută digestia, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie.
41. Cursuri de nutriție (nemedicale), organizare
de cursuri de nutriție, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii de educație în materie
de nutriție, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de cursuri de
instruire online, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, cursuri pentru
îngrijirea corporală (instruire), organizare de
cursuri despre controlul greutății corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutății
corporale.
43. Servicii de catering, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, asigurarea de hrană și băuturi.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare

de informații referitoare la nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
servicii de orientare dietetică și nutrițională,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate de
uz medical, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă.

───────

(210) M 2020 05420
(151) 03/08/2020
(732) LUCIAN POPA, SOS. COLENTINA

NR. 62A,BL. 113, SC.A, ET. 9,
AP.67, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARU' CU LEMNE DEPOZIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.01.13; 02.01.23;
23.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde,
portocaliu, gri

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

35. Servicii de comerț cu material lemnos.
39. Transport, ambalare și depozitare a
bunurilor.

───────
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(210) M 2020 05422
(151) 03/08/2020
(732) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.

BOX 60 , BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)
CARTALA

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide și erbicide.
───────

(210) M 2020 05423
(151) 03/08/2020
(732) RUBEN EMANUEL STOIA, STR.

LĂCRIMIOARELOR NR.42, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

RS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 24.01.20

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

45. Servicii de pază și protecție.
───────

(210) M 2020 05424
(151) 03/08/2020
(732) MAGNAPHARM MARKETING

& SALES ROMANIA SRL, STR.
AVIATOR POPIȘTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA 2, ETAJ 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ, NR. 2, BL.
P5, SC. 2, AP. 25, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

oftalmocare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.13.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru (Hex
#1c1c1c), alb (Hex #ffffff)

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

5. Preparate medicale, preparate pentru scopuri
medicale, adjuvanți în scopuri medicale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea
la un loc în folosul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri prin
intermediul site-urilor web, promovare în mediul
online, furnizare de informații comerciale prin
intermediul unui site web.
42. Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionare site-uri web și rețele de
socializare, gestionare pagini web și rețele de
socializare, gestionare platforme web și rețele
de socializare, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea.

───────
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(210) M 2020 05425
(151) 03/08/2020
(732) A&B TRADE CO SRL, STR.

COZIA NR. 59, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, AP.7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

RAIL CARGO

(531) Clasificare Viena:
18.01.12; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, logistică de transport, servicii de
depozitare, transport și depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, servicii de
depozitare de produse, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, organizarea
transportului, servicii de transport, organizarea
transportului combustibililor, transport terestru
de pasageri, servicii de antrepozitare a mărfurilor
destinate comerțului, servicii de parcare,
închirierea de locuri de parcare, rezervare de
locuri de parcare, servicii de garaje pentru
parcare, parcare și depozitare de vehicule,
punere la dispoziție de spații de parcare pentru
mașini, remorcare, remorcare de autovehicule,
salvare, recuperare și remorcare (transport),
remorcarea de urgență a automobilelor, servicii
de asistență rutieră (transport).
42. Dezvoltare de software pentru logistică,
pentru managementul lanțului de aprovizionare
și pentru portaluri de e-business.

───────

(210) M 2020 05426
(151) 03/08/2020
(732) DOC-STUDIO&ALI-GLAM SRL,

STR. CONDURASILOR BL. 58, SC.
B, ET. 4, AP. 17, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, AP.7, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GLOW ME - beauty studio
- beauty academy -

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01

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

3. Preparate cosmetice, farduri cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice hidratante, cosmetice funcționale,
cosmetice colorate, preparate autobronzante
(cosmetice), truse cosmetice, loțiuni tonice
(cosmetice), cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru buze, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, creme
autobronzante (cosmetice), preparate hidratante
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, henna
pentru scopuri cosmetice, pudre cosmetice
pentru față, bază pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru piele, produse
cosmetice pentru gene, farduri cosmetice
pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, măști de piele (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), pudre compacte
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), creme cosmetice de mâini, uleiuri
cosmetice pentru epiderma, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru
bronzare, creioane cosmetice pentru obraji,
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), uleiuri
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de protecție solară (cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
produse cosmetice pentru uz personal,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), măști cosmetice
de curățare pentru față, creme cosmetice
pentru piele uscată, cosmetice care conțin
acid hialuronic, pudră solidă pentru pudriere
(cosmetice), uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă
de geluri, produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de lapte, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, creme
cosmetice pentru faţă şi corp, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
geluri pentru corp și față (cosmetice), dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele), produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, loțiuni de înfrumusețare, săpun
de înfrumusețare, serumuri de înfrumusețare,
lapte de înfrumusețare, preparate pentru
înfrumusețarea părului, măști de înfrumusețare
pentru față, loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, loțiuni tonice
de înfrumusețare pentru aplicare pe față,

exfoliante pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru
îngrijirea părului, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, spumă pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, preparate
pentru îngrijirea bărbii, ser pentru îngrijirea
părului, măști pentru îngrijirea părului, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
buzelor, produse pentru îngrijirea ochilor,
nemedicinale, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseții, uleiuri de baie pentru
îngrijirea părului, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), măști de picioare pentru
îngrijirea pielii, măști de mâini pentru îngrijirea
pielii, preparate antiîmbătrânire pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate de îngrijire a pieii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
cremă pentru fixarea coafurii, geluri pentru
fixarea coafurii.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere comercială cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, studii de
marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, furnizarea de informații comerciale
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază
de abonament, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de promovare și
publicitate.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
cursuri în tehnici de înfrumusețare, seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
cursuri pentru îngrijirea corporală, instruire în
domeniul coafurii, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizarea de concursuri
de frumusețe, servicii de școli de frumusețe,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
servicii educative cu privire la terapia de
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frumusețe, servicii de instruire oferite de
școlile de frumusețe, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, instruire
profesională, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de seminare de instruire, servicii
de instruire și formare, cursuri de cosmetică,
furnizare de cursuri de pregătire.
44. Servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, servicii de tratamente cosmetice pentru
ten, servicii de tratamente cosmetice pentru
păr, aplicarea produselor cosmetice pe față,
electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, servicii de
tratamente de înfrumusețare, în special pentru
gene, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii pentru îngrijirea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea feței,
servicii pentru îngrijirea picioarelor, îngrijirea
estetică a picioarelor, saloane de îngrijire a pielii,
tratament și îngrijire prin biorezonanță, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea pielii,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță în materie de
îngrijire a frumuseții, închirierea de echipamente
pentru îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
saloane de coafură, saloane de frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
cu privire la frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
frumusețe oferite de un centru SPA, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
bronzare, servicii prestate de saloane de
manichiură.

───────

(210) M 2020 05428
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

1967 bambi FOODS bonino

(531) Clasificare Viena:
25.01.09; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────
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(210) M 2020 05429
(151) 03/08/2020
(732) QBIKNEF SRL, STR. IANCU DE

HUNEDOARA NR. 71, COMUNA
VIZIRU, JUDEŢUL BRĂILA, SAT
VIZIRU, BRĂILA, 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)

europiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul si ridicata referitoare
la piese auto pentru autoturisme, distribuire
de materiale publicitare, și anume: pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
pentru piese auto pentru autoturisme, servicii
de publicitate, marketing şi promovare de
piese auto pentru autoturisme, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legătură cu piese auto pentru autoturisme,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul şi ridicata în legătură cu piese
auto pentru autoturisme, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre piese auto pentru
autoturisme, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la piese auto pentru autoturisme,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță

privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de piese auto
pentru autoturisme, (cu excepţia transportului
lor) permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05430
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

1967 bambi FOODS
My Wellness

(531) Clasificare Viena:
25.01.09; 27.05.01; 29.01.14

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

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

30. Biscuiți, torturi, napolitane.
───────
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(210) M 2020 05431
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)
BISKEY

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

30. Biscuiți, torturi, napolitane.
───────

(210) M 2020 05432
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WELLNEST

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

30. Biscuiți, torturi, napolitane.
───────

(210) M 2020 05433
(151) 03/08/2020
(732) S.C. LE BAZAR

FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L., STR.
DR. IACOB FELIX NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ET. 4, BIROUL
4, SECȚIUNEA 4.4.3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Le Bazar Food & Beverage

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.04.05;
05.03.13; 05.03.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(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, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05434
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

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

(540)
ICONIC

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

29. Chips-uri de cartofi, legume uscate, arahide,
preparate, chips-uri din fructe, fulgi de cartofi,
semințe de floarea soarelui, preparate, semințe,
preparate, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, fructe uscate cu coaja lemnoasă
aromate, creme tartinabile pe bază de alune.
30. Torturi, biscuiți, vafe, gofre, cafea, gumă de
mestecat, bomboane de ciocolată, floricele de
porumb, înghețată, cafea cu lapte, ciocolată cu
lapte (băutură), drajeuri romboidale (cofetărie),
praline, sosuri (condimente), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cacao, ciocolată
de băut, taco, tortillas, ceai (iced tea), alune
trase în ciocolată, lipie pe bază de cartofi,
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, gumă de mestecat
pentru împrospătarea respirației.

───────

(210) M 2020 05435
(151) 03/08/2020
(732) S.C. FIRST MAMAIA RESIDENCE

S.R.L., ȘOS. KISELEFF P.
DIMITRIEVICI NR. 16, PARTER,
CAMERA 1, SECOTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

WIDA MAMAIA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
25.01.25

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
36. Servicii imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare.

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA
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37. Servicii de construcții, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale.
41. Organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2020 05436
(151) 03/08/2020
(732) S.C. LE BAZAR

FOOD&BEVERAGE
DISTRIBUTION S.R.L., STR.
DR. IACOB FELIX NR. 87, FELIX
OFFICE BUILDING, ET. 4, BIROUL
4, SECȚIUNEA 4.4.3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Legurme

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
26.02.01; 05.03.13; 05.03.20

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, 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.
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, malț.

───────

(210) M 2020 05439
(151) 03/08/2020
(732) SC IMAGIENT AGENCY SRL, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 26, BL. C3, PARTER, AP. 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900636, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SALE STORY

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2020 05441
(151) 03/08/2020
(732) LUDICUS GAMES SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

memorace

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.02.01

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

clase:
28. Jocuri, jucării.
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───────

(210) M 2020 05442
(151) 03/08/2020
(732) LUDICUS GAMES SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918 NR. 7,
CLADIREA CLUB SPORTIV
FIT. FEEL, CAM. 1, ET. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)
MEMORACE

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

28. Jocuri, jucării.
───────

(210) M 2020 05443
(151) 03/08/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VINOLAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 14-0340 TPG Acid Lime),
verde închis (Pantone 7737 XGC), gri
(Pantone 2178 CP)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de
pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor precum:
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, soluţii de degresare, degresanţi, alţii
decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
astringente pentru scopuri cosmetice, preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, baze pentru
parfumuri, serveţele impregnate cu preparate
de curăţare, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
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farmaceutice, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, şerveţele dezinfectante,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
geluri dezinfectante, săpun dezinfectant, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, astringenţi pentru scopuri
medicale, biocide, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează viţa de vie
(cu excepţia transportului) pentru a permite
clienţilor să le vada şi să le achiziţioneze
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.

───────

(210) M 2020 05444
(151) 03/08/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FEEDIUM

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

5. Suplimente alimentare, de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate
dietetice și alimentare, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate
alimentare dietetice de uz medical, suplimente
alimentare lichide, de uz medical, alimente
dietetice, de uz medical, medicamente pe
bază de plante, preparate din plante de
uz medical, extracte din plante de uz
medical, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, suplimente pe bază de
plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,

suplimente alimentare şi preparate dietetice,
compuși pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz medical, compuși pentru
tratarea sindroamelor asociate afecțiunilor
pulmonare, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice.

───────
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