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Cereri Mărci publicate în 10/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06034 03/09/2020 BOGDAN FLORIN DARAGIU GAMMA ACADEMY

2 M 2020 06172 03/09/2020 TRANSILVANIA CLASS SA TRANSILVANIA MTD HOTEL-
RESTAURANT

3 M 2020 06217 03/09/2020 DEL CAFFE SRL Delcaffe

4 M 2020 06218 03/09/2020 VLAD BELTECHI LOTUS SPORT fitness concept

5 M 2020 06219 03/09/2020 FISH 99 SRL NATURA CIBUM

6 M 2020 06222 03/09/2020 NEAGOE GHEORGHE-
CLAUDIU

TENDOFLEXIN CAPSULE

7 M 2020 06223 03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS
SRL

BonPom

8 M 2020 06224 03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS
SRL

DINPOM

9 M 2020 06226 03/09/2020 CRISTIAN ANGHEL ZEN HOTEL

10 M 2020 06227 03/09/2020 S.C. INSIDE ERX S.R.L. Optimerix

11 M 2020 06228 03/09/2020 ALLEGRO EURO BUSINESS
SRL

Carpat

12 M 2020 06229 03/09/2020 SC CONTENDER FOR LIFE
SRL

bowell SOUL BODY MIND

13 M 2020 06230 03/09/2020 CLAUDIU DUMITRU JIANU medica PLUS

14 M 2020 06231 03/09/2020 MONROVIA IMPEX S.R.L N Nora

15 M 2020 06233 03/09/2020 OUTDOOR SPORT S.R.L. ENJOY THE RIDE

16 M 2020 06234 03/09/2020 BOGDAN DINU ROOC OILS RIA ORIGINAL
OILS & CHEMICALS

17 M 2020 06235 03/09/2020 SOCOMAT TRADE SRL Soko SMART KAUFEN BUY
CLEVER

18 M 2020 06236 03/09/2020 SC SAPNAA ART DESIGN SRL Calea Excelentei Carmen
Sapnaa

19 M 2020 06237 03/09/2020 RODSPECTRA S.R.L. Kalashnikov Tools

20 M 2020 06238 03/09/2020 ULTRA GUARD SRL ULTRA GUARD

21 M 2020 06239 03/09/2020 Radu Marius HANDARIC HBR Capital

22 M 2020 06240 03/09/2020 SAVORY WORLD LTD. SOOCITZI

23 M 2020 06241 03/09/2020 SAVORY WORLD LTD. ALKA SOOCITZI

24 M 2020 06242 03/09/2020 AUREL MORAR AURELIUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 06243 03/09/2020 PAUL SMERECIUC Bucovina Ultra Rocks

DISCOVER THE LEGENDARY
TREASURE OF ROMANIA

26 M 2020 06244 03/09/2020 PETRU ADRIAN ZAHARIEA BREASLA CARCIUMARILOR

27 M 2020 06245 03/09/2020 ANDREI PAUL BINDEA Flori cu efect de WOW
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(210) M 2020 06034
(151) 03/09/2020
(732) BOGDAN FLORIN DARAGIU,

STR. EROU PETRE TATARU NR.
36, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GAMMA ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementu afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi

de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing online, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare [asistenţă de afaceri],
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de business intelligence, servicii
de sntreprenoriat, recrutarea de personal,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre: optimizarea
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traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, organizarea
concursurilor de frumuseţe, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, tehnoredactare
computerizată electronica, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, microfilmare, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, servicii de instruire in desen, pictura,
sculptura, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, instruire practică
(demonstraţii), producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
compunerea de melodii, predare / servicii
educaţionale/servicii de instruire, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocaţională a (consiliere educaţională
sau de instruire)
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, styling și design
vestimentar, design de arte grafice, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design grafic pentru materialele
promoţionale, găzduire pe servere, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, stilizare (proiectare
industrială).

44. Servicii de coafură, servicii de saloane de
înfrumuseţare, aranjamente florale, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 06172
(151) 03/09/2020
(732) TRANSILVANIA CLASS SA,

STR. CIUCAȘ NR. 9, BIROUL 3,
JUDETUL BRASOV, ZĂRNEȘTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA MTD
HOTEL-RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.01.05;
29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (HEX #8e6c46,
HEX #674f33, HEX #836b4f, HEX
#9e865a, HEX #7c6146, HEX #95784e,
HEX #82765c, HEX #d6b28e)

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, 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,
furnizare de cazare temporară, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
decorare de alimente, decorare de torturi,
bufete cu autoservire, servicii de bufet salate,
servicii de baruri, servicii de baruri de cocteiluri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
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preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri cu narghilea, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete
(mâncare și băutură), servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de somelier, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-baruri,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, servicii de închiriere de camere
(cazare temporară), închiriere de camere ca
locuință temporară, închiriere temporară de
camere, închiriere de pavilioane (spații), servicii
de cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de agenție de închiriere
de locuri de cazare (time-share), servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de schimb de locuri de cazare (time-
share), închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de spații pentru festivități și spații
temporare de birouri și reuniuni, servicii oferite
de hotel și restaurant.

───────

(210) M 2020 06217
(151) 03/09/2020
(732) DEL CAFFE SRL, BULEVARDUL

EROILOR NR. 130 (FOSTA SOS.
STEFANESTI), BIROUL NR. 12,
ETAJ 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Delcaffe

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

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

3. Produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice.

───────
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(210) M 2020 06218
(151) 03/09/2020
(732) VLAD BELTECHI, DRUMUL

FERMEI NR. 103, BLOC NR. 1,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

LOTUS SPORT
fitness concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 05.03.13; 05.05.20;
26.01.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, gri, galben,
negru

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

41. Activități sportive în cadru organizat,
educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2020 06219
(151) 03/09/2020
(732) FISH 99 SRL, SAT VALEA

ARGOVEI, JUD. CALARASI,
COMUNA VALEA ARGOVEI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
NATURA CIBUM

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 06222
(151) 03/09/2020
(732) NEAGOE GHEORGHE-CLAUDIU,

STR. RAULUI NR. 76, JUDEŢUL
ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)
TENDOFLEXIN CAPSULE

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

5. Suplimente alimentare de uz medical
şi preparate dietetice, preparate şi articole
medicinale şi veterinare.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06223
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL, BD. VOLUNTARI NR. 6D,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
BonPom

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 06224
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS

SRL, BD. VOLUNTARI NR. 6D,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
DINPOM

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.

───────

(210) M 2020 06226
(151) 03/09/2020
(732) CRISTIAN ANGHEL, STR. FRANZ

LISZT NR. 28, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400696, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ZEN HOTEL

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06227
(151) 03/09/2020
(732) S.C. INSIDE ERX S.R.L., STR.

MORII NR. 38, ET. P, AP. 1, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Optimerix

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 26.01.05

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#900E04), roz (HEX #E1BEB5), gri
(HEX #4A4A4F)

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

9. Aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de gestiune
a datelor, aplicații mobile descărcabile pentru
transmiterea de date, software de calculator
pentru căutarea de date, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software de comunicare pentru telefoane
inteligente care permite clienților să acceseze
informații referitoare la farmacii, medici, clinici,
dosar medical personal, retete medicale.
35. Ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal (lucrări de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii de
birou pentru regruparea electronică de date
privind farmacii, medici, clinici, dosar medical
personal, retete medicale, prezentare de bunuri
si servicii, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, căutare
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de informații în fișiere informatice, pentru terți,
servicii de compilare de date pentru terți,
servicii de prelucrare de date, sistematizare și
management.
42. Proiectare de software pentru telefoane
inteligente, actualizare de software pentru
telefoane inteligente, software ca serviciu
(SaaS), proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii și
utilizatorii de internet, proiectare și dezvoltare de
software de calculator.

───────

(210) M 2020 06228
(151) 03/09/2020
(732) ALLEGRO EURO BUSINESS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
6D, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)
Carpat

(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06229
(151) 03/09/2020
(732) SC CONTENDER FOR LIFE

SRL, STR. FLACARA NR. 38,
JUDETUL ILFOV, CORNETU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

bowell SOUL BODY MIND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.12

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

clase:
41. Predare / servicii educaționale / servicii
de instruire, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), cursuri dezvoltare personală
(instruire), consiliere de dezvoltare personală
(instruire).

───────

(210) M 2020 06230
(151) 03/09/2020
(732) CLAUDIU DUMITRU JIANU,

STR. VICINA NR. 2, BL. 33, SC.
3, ET. 8, AP. 162, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

medica PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02

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

10. Mănuși chirurgicale, mănuși de uz
chirurgical, mănuși medicale din latex, mănuși
pentru uz stomatologic, mănuși de uz medical,
mănuși folosite la examinarea medicală,
mănuși de latex de uz medical, mănuși
de unică folosință de uz chirurgical, măști
medicale, măști chirurgicale, măști utilizate
de personalul medical, măști faciale de
protecție pentru uz medical, halate medicale
(pentru examinarea pacienților), halate pentru
examinarea pacienților, halate pentru izolare,
de uz medical, bonete de protecție pentru păr,
pentru medici.
21. Mănuși pentru curățare sau pentru menaj.
25. Bonete bufante pentru industria de servicii
alimentare.

───────
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(210) M 2020 06231
(151) 03/09/2020
(732) MONROVIA IMPEX S.R.L, STR.

NARCISEI NR.26, CAMERA 1,
COMUNA GIROC, JUDEŢ TIMIŞ,
SAT GIROC, TIMIȘ, 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)

N Nora

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 24.09.05; 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu
(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, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice
sau online de produse diverse, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicată, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2020 06233
(151) 03/09/2020
(732) OUTDOOR SPORT S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 9, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, 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)

ENJOY THE RIDE
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(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de
echipamente sportive, îmbrăcăminte pentru
sport,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
încălțăminte pentru sport (exceptând transportul
lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru echipamente
sportive, îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
încălțăminte pentru sport, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la echipamente sportive,
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la echipamente sportive,
îmbrăcăminte pentru sport, articole de îmbrăcă
minte pentru sport, încălțăminte pentru sport,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, 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.

41. Activități sportive și culturale, organizare de
activități sportive și competiții
sportive, activități sportive și de recreere,
organizare de activități sportive sau
competiții, pregătire cu privire la activități
sportive, servicii de antrenament pentru
activități sportive, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, tabere
de recreere, cursuri în cadrul taberelor
educative, servicii de tabere de vară
(divertisment), cursuri de instruire în tabere
educative, tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în

centre after-school.
───────

(210) M 2020 06234
(151) 03/09/2020
(732) BOGDAN DINU, STR. MAGNOLIEI

6-8, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

ROOC OILS RIA ORIGINAL
OILS & CHEMICALS

(531) Clasificare Viena:
14.05.19; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
01.15.05

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

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

1. Aditivi chimici pentru agenți de curățare a
sistemului de injecție de combustibil,
antigeluri, apă distilată, apă acidulată pentru
reîncărcarea acumulatoarelor.
3. Spray contacte, spray vaselină, spray
curăţare frâne, spray degresant, spray pornire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți.

───────
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(210) M 2020 06235
(151) 03/09/2020
(732) SOCOMAT TRADE SRL , STR.

VLAICU VODĂ, NR. 11, BL.
V62, SC. 3, AP. 37, SECTOR
3 , BUCUREŞTI , 031242,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Soko SMART KAUFEN
BUY CLEVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12;
26.05.01

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

clase:
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe cu
excepţia armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06236
(151) 03/09/2020
(732) SC SAPNAA ART DESIGN SRL,

STR. TURTURELELOR NR. 10B,
JUD. ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Calea Excelentei
Carmen Sapnaa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.16; 26.01.18; 05.05.20; 24.09.03;
29.01.14

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

clase:
41. Educaţie, servicii educative, de divertisment
şi sportive, organizarea de conferinţe, expoziţii şi
concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
servicii sportive şi de fitness, servicii educative şi
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport
şi cultură, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educaţiei, divertismentului şi sportului.

───────
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(210) M 2020 06237
(151) 03/09/2020
(732) RODSPECTRA S.R.L., LOC.

PECICA NR. 1315, JUDEȚUL
ARAD, PECICA, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

(540)
Kalashnikov Tools

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

6. Feronerie pentru construcții, recipiente
metalice pentru depozitarea uneltelor (goale),
blocuri metalice pentru construcție, plăci
metalice pentru construcții, lonjeroane metalice
pentru construcții, agrafe (capse) pentru
construcții, grinzi (metalice) pentru construcții,
armături metalice pentru construcții, placări
(metalice) pentru construcții, șarpante metalice
pentru construcții, structuri metalice pentru
construcții, materiale metalice pentru construcții,
feronerie arhitecturală utilizată în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți (construcții),
articole metalice utilizate în construcții, cadre
structurale din metal pentru construcții, materiale
de întărire din metal pentru construcții, materiale
de construcții și elemente din metal, blocuri
metalice pentru utilizare în construcția podelelor,
piese turnate din aliaje metalice pentru
construcții, rame metalice pentru construcții,
construcții mobile din metal.
7. Unelte hidraulice, unelte electrice, unelte
mecanice, unelte pneumatice, mașini-unelte,
unelte rotative (mașini), freze (unelte electrice),
burghie coroană (mașini-unelte), mașini-unelte
pentru polizat, mașini-unelte de danturare,
strunguri (mașini-unelte), mașini-unelte de
precizie, roboți pentru mașini-unelte, mașini-
unelte pentru tăiat, unelte modulare pentru
mașini, pile (unelte acționate electric), unelte
pentru tăiat metale (aparate), mașini de nituit
(unelte electrice), unelte de șlefuire cu angrenaj
conic, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
unelte de găurit utilizate cu mașini, dispozitive
anti-retur pentru uneltele electrice, accesorii cu
capăt pentru uneltele electrice, unelte de găurit
pentru prese de perforat, mașini de găurit cu
coloană (unelte electrice), pânze de ferăstrău
folosite la unelte electrice, mulaje pentru uneltele
de turnare prin injecție, burghie elicoidale folosite
împreună cu uneltele electrice, mașini de polizat

pentru refacerea tăișului uneltelor, unelte cu vârf
de diamant pentru tăierea metalelor, robinete sub
formă de unelte cu acționare mecanică, mașini
unelte pentru comercializare sub formă de set,
unelte de tăiere circulară folosite împreună
cu mașini, foi abrazive sub formă de piese
pentru mașini sau unelte electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, ciocane pentru
demolare (mașini), ciocane mecanice de forjă,
ciocane de lipit electrice, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, burghie
pentru bormașină, mașini de construcție, mașini
de construcție cu beton, extractoare de piloți
de construcție, mașini de ridicat folosite în
construcții, dispozitive pentru baterea piloților
de construcție (mașini), vehicule de construcții,
altele decât cele folosite în scopul de transport,
unelte acționate cu motor, discuri abrazive
(mașini-unelte).
8. Burghie de zidărie pentru unelte manuale,
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, răngi de scos cuie (unelte
manuale), discuri de lustruire (unelte acționate
manual), discuri de șlefuit (unelte acționate
manual), ferăstraie staționare ca unelte de mână,
unelte manuale pentru construcție, reparație și
întreținere, ferăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), piese de nivelare pentru
unelte acționate manual, decapsatoare pentru
covoare și pardoseli (unelte manuale), diamante
de geamgiu sub formă de unelte manuale,
mașini pentru tăiat plăci ceramice (unelte
acționate manual), mașini de găurit tip presă
(unelte acționate manual), mașini de găurit
cu percuție (unelte acționate manual), unelte
manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire
și tratarea suprafeței, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, ciocane,
ciocane de lemn și baroase, ciocane (scule).
9. Senzori folosiți cu mașini-unelte, rulete
instrumente de măsurat, rulete de măsurat,
aparate de măsurat curentul, instrumente
de măsură pentru grosime, instrumente de
măsurare a înălțimii, aparate de măsurare a
energiei termice, aparate pentru măsurarea
curentului electric, busole magnetice (pentru
măsurători topografice), dispozitiv de măsurare
a rezistenței izolației, aparate pentru controlul
temperaturii pentru mașini (termostate), mașini
de măsurare a nivelului (pentru topografie) ,
sisteme electronice de comandă pentru mașini,
componente electronice utilizate la mașini,
instrumente și mașini de măsurare a filetelor,
rigle de măsurare, aparate de măsură,
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dispozitive de măsurare a rezistenței, lanțuri
pentru măsurători topografice, dispozitive de
fixare pentru banda adezivă (instrumente de
măsură), încărcătoare pentru mașini electrice,
instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control.

───────

(210) M 2020 06238
(151) 03/09/2020
(732) ULTRA GUARD SRL, STR.

BASARABIA 83, MR. 1, AP. 25,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 022111,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ULTRA GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 24.01.01

(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 06239
(151) 03/09/2020
(732) Radu Marius HANDARIC, BLD.

GRIVIȚEI NR.70, BL.6, ET.5, AP.21,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
HBR Capital

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin
internet, furnizare de informații privind produsele
și serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte [pentru terți], intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, servicii de mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
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de diverse servicii de asigurări, pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de agenţii de import și export,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere
în casete valorice, servicii imobiliare, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii
de evaluare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii financiare, monetare
și bancare.

───────

(210) M 2020 06240
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., STR.

STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS,
, NICOSIA, 2364, CIPRU

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOOCITZI

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

30. Faină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe
bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în
mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi

sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(210) M 2020 06241
(151) 03/09/2020
(732) SAVORY WORLD LTD., STR.

STELIOU MAVROMMATI, 55,
AGIOS DOMETIOS,
, NICOSIA, 2364, CIPRU

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALKA SOOCITZI

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

30. Faină și preparate din cereale, covrigi, chifle
cu gaură în mijloc (bagels), biscuiţi săraţi, grisine
sărate, sticksuri sărate, covrigi săraţi, cipsuri pe
bază de cereale, cipsuri din pâine cu gaură în
mijloc, amestec de gustări care conţin biscuiţi
sau covrigei, gustări pe bază de grâu, cereale
gata preparate pentru consum, cipsuri coapte în
cuptor sau prăjite, făcute din aluat.

───────

(210) M 2020 06242
(151) 03/09/2020
(732) AUREL MORAR, STR. LA 2

CIOCARLIEI NR.6, BL.1, AP.12,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOC. SRL., STR. 9 MAI, NR. 4,
SC. D, AP. 3, 500209, BRASOV,
BRASOV

(540)
AURELIUS

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktailuri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
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cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice ,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe-suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor nonalcoolice, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
sirop de migdale.
33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive,
arak, arac, băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia berii şi
ginului, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri alcoolice,
curacao, lichioruri şi spirtoase digestive, băuturi
distilate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, hidromel-mied,
kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, băuturi spirtoase, vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2020 06243
(151) 03/09/2020
(732) PAUL SMERECIUC, STR. ROMUL

LADEA NR. 87A, JUD CLUJ, CLUJ-
NAPOCA
, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. BROTE EUGEN, NR.
8, JUDEŢUL CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Bucovina Ultra Rocks
DISCOVER THE LEGENDARY

TREASURE OF ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#338C26), portocaliu (HEX #FA9E0D),
gri (HEX #666366)

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

16. Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, calendare, articole de birou, toate
acestea în domeniul sportiv în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe drumuri și trasee, alergării pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros.
35. publicitate, publicitate în domeniul de
activitate, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, inclusiv editare text, publicitate referitoare
la produsele sportive şi serviciile altor persoane
dând posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele și serviciile cu competiții sportive,
promovarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web specializat a produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de competiții și evenimente
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sportive în legătură cu sporturile de munte,
alergare montană, alergare pe drumuri și trasee,
alergare pe drumuri și poteci turistice, alergare
maraton, cros, regruparea în avantajul terţilor
a produselor, echipamentelor în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe drumuri și trasee,
alergare pe drumuri și poteci turistice, alergare
maraton, cros, atletism și drumeții, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
39. Organizarea călătoriilor (excursiilor) pentru
activități de turism sportiv, bazat pe competiții
pe trasee montane, drumuri și poteci
turistice, servicii turistice, ghid turistic (însoţirea
călătorilor) și organizarea de excursii și
activități de turism activ (organizarea călătoriilor),
organizarea de călătorii turistice active, drumeții
cu activități în aer liber care implică mișcare pe
un anumit traseu.
41. Organizare de evenimente și activități
sportive, concursuri, competiții și turnee sportive
în legătură cu sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, selecția, pregătirea și participarea la
competiții sportive în legătură cu sporturile
de munte, de alergare montană, alergare pe
drumuri și trasee, alergare pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros, servicii de
pregătire fizică şi instruire în activități sportive
legate de sporturile de munte, organizare
de trasee de drumeții și alergare montană
în scopuri recreative și sportive, organizare
tabere sportive, cursuri de instruire, educație
sportivă și de perfecţionare sportivă pentru
munte, drumeţie, alergare maraton, organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative
în legătură cu sporturile de munte şi de
drumeţie, servicii de informare pentru sport,
evenimente sportive maraton, despre curse,
publicare de ghiduri de călătorie, furnizarea de
publicaţii electronice de cărţi şi de periodice
on-line în legătură cu sporturile de munte
şi de drumeţie, nedescărcabile, furnizare de
informații referitoare la sporturile de munte,
de alergare montană, alergare pe drumuri și
trasee, alergare pe drumuri și poteci turistice,
alergare maraton, cros, furnizarea de publicații
electronice online, care nu pot fi descărcate,
referitoare la sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, servicii de organizare de programe de
decernare de premii, furnizarea de facilități de
agrement pentru evenimente sportive, competiții

sportive montane și programe de decernare de
premii.

───────

(210) M 2020 06244
(151) 03/09/2020
(732) PETRU ADRIAN ZAHARIEA, STR.

AXENTE BANCIU NR. 37, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BREASLA CARCIUMARILOR

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

35. Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06245
(151) 03/09/2020
(732) ANDREI PAUL BINDEA, ALEE

BUJORULUI NR.1, BL.6, SC.C,
AP.2, JUD. BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, 420131, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)
Flori cu efect de WOW

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

26. Flori artificiale, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, buchete din flori
artificiale, fructe, flori și legume artificiale, flori
artificiale din materiale textile, flori artificiale
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din materiale plastice, flori artificiale pentru
articole de îmbrăcăminte, arbuşti artificiali, pene
decorative (accesorii de îmbrăcăminte), panglici
decorative.
31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor
de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, servicii oferite de florării, servicii de
aranjament floral, închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare

peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────


