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Cereri Mărci publicate în 11/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05953 04/09/2020 SC ALTA COSMETICS SRL ALTA

2 M 2020 05974 04/09/2020 CABINET INDIVIDUAL
DE PSIHOLOGIE TIBA
ALEXANDRU IOAN

Psychological Science Treatment

3 M 2020 06225 04/09/2020 ALIN-VIRGILIU MERER MERER

4 M 2020 06246 04/09/2020 DRAGOŞ-CRISTIAN BURLACU BDC Adviser

5 M 2020 06247 04/09/2020 ANDRA STEFANIA CIUCU Promoţionale senzaţionale

6 M 2020 06248 04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TU VOTEZI BUCUREŞTI

7 M 2020 06249 04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TU VOTEZI ROMÂNIA

8 M 2020 06250 04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TU VOTEZI ROMÂNIA 9

9 M 2020 06251 04/09/2020 IONELA-CRINA AFTIMESCU-
DELEANU

PICURI DE FOLK

10 M 2020 06252 04/09/2020 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC.

BARNY'S ULTRA-C IMUNO
COMPLEX

11 M 2020 06253 04/09/2020 COSTINEL MIHAIU FEDERATIA ROMANA DE
BREAKING

12 M 2020 06254 04/09/2020 IOAN TIMIS LEMNĂRIA

13 M 2020 06255 04/09/2020 ZOLTAN GURBAI APARTAMENT KARLA

14 M 2020 06256 04/09/2020 J&J GROUP SRL TANTO

15 M 2020 06257 04/09/2020 DEJA VU FACILITY SERVICES
SRL

sweetopia

16 M 2020 06258 04/09/2020 FABIO COMPROD SRL POEMA culoare romantic
expresivitate sarm ideal confort
life style feminin stil culoare
calitate model frumusete chic
boem

17 M 2020 06259 04/09/2020 ROXANA ANDREEA BONDEI ARTS & TARTS

18 M 2020 06260 04/09/2020 AGENTIA ECONOMICA
ROMANA AGEROM SRL

AGEROM JUDEȚUL GORJ
ROMÂNIA

19 M 2020 06261 04/09/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

NESCAFÉ CAPPUCCINO RICH
& FOAMY

20 M 2020 06262 04/09/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

NESCAFÉ LATTE MILKY &
FOAMY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/09/2020-06/09/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 06263 04/09/2020 J&J GROUP SRL JJ DISPLAYS

22 M 2020 06264 04/09/2020 PETRU-EMANUEL
ASURDOAIE-TUROŞ

ROCK STAR MUSIC SCHOOL

23 M 2020 06265 04/09/2020 BEM INNA SRL PROCRAFT industrial

24 M 2020 06266 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Metropola TV

25 M 2020 06267 04/09/2020 S.C. GOOD FOOD
CONSULTING S.R.L.

tood Good taste. Good food.

26 M 2020 06268 04/09/2020 S.C. NEODERMA S.R.L. ON PRESTIGE medical

27 M 2020 06269 04/09/2020 A&C INTERNATIONAL ROAD
CARGO

a&c INTERNATIONAL ROAD
CARGO

28 M 2020 06270 04/09/2020 A&C INTERNATIONAL ROAD
CARGO

WINGS for your business

29 M 2020 06271 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Publivol Creativ

30 M 2020 06273 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Metropola FM

31 M 2020 06275 04/09/2020 MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT
IULIA-RUCSANDRA BUCIUMAN

HUMANISTIC

32 M 2020 06276 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Între prieteni cu Dana Istrate

33 M 2020 06277 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Sport Arena la zi

34 M 2020 06278 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Doar o cifră să-ți mai spun

35 M 2020 06279 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA 60 de minute

36 M 2020 06280 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Prime Time

37 M 2020 06281 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Școala @ltfel

38 M 2020 06282 04/09/2020 GLOBAL RECORDS SRL INNA MAG

39 M 2020 06283 04/09/2020 TRUSTHEAD SERVICES SRL KUTT

40 M 2020 06285 05/09/2020 TOP-TRADE MEDICAL SRL Dr. Rainer Calitate pentru
sanatate

41 M 2020 06286 05/09/2020 GENAROM SRL GENAROM MOBILIER

42 M 2020 06287 06/09/2020 FRENCH TOAST SRL Hummuserie FRESH KITCHEN

43 M 2020 06288 06/09/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Bebe Googoo
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(210) M 2020 05953
(151) 04/09/2020
(732) SC ALTA COSMETICS SRL, STR.

DRAGALINA NR. 2A, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA
, CALEA DUMBRAVII 139/2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ALTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman sau veterinar, apă
de colonie, bețișoare parfumate, preparate de
parfumerie, parfumuri, apă parfumată, apă de
toaletă, preparate de toaletă.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, biocide,
deodorante, altele decât cele de uz uman și
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte și
textile, dezinfectanți igienici, dezinfectanți.
35. Publicitate și reclamă sub toate formele
pentru produsele din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, postarea de afișe
publicitare, managementul afacerilor din
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, management și marketing
înbdomeniul produselor din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, furnizare de informații
comerciale prin intermediul unui site web referitor
la produselor din clasele 3 și 5 solicitate la
înregistrare, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
administrație comercială pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale și
încheiere de tranzacții/contracte, servicii de
administrare comercială de licentiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
și participarea la târguri de profil cu scop
comercial și publicitar, relații publice, servicii de

secretariat, servicii de agenții de import/export,
servicii de vânzare on-line și prin magazine
specializate sau nespecializate.

───────

(210) M 2020 05974
(151) 04/09/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

PSIHOLOGIE TIBA ALEXANDRU
IOAN
, CALEA CLUJULUI NR. 4, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410053, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Psychological

Science Treatment
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de îngrijire mentală, servicii de
psihologie.

───────
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(210) M 2020 06225
(151) 04/09/2020
(732) ALIN-VIRGILIU MERER,

STR. EROU CONSTANTIN
PRITOPESCU NR. 50B, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MERER

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.13; 26.05.01

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

clase:
14. Butoni, butoni pentru guler, butoni pentru
haine.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de

îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare (îmbrăcăminte),
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, cămăși
pentru pescari, cămăși purtate sub chimonouri
(juban), cămăși rezistente la vânt, cămăși
sport care absorb umezeala, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, cămăși pentru gravide, cămăși
pentru costum, cămăși pentru camuflaj, cămăși
matlasate de uz sportiv, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși hawaiene,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,
cămăși din fibre de ramie, cămăși din catifea
reiată, cămăși de vânătoare, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, că măși de noapte
pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți
pentru atletism, combinezoane (îmbrăcăminte),
confecții (îmbrăcăminte), compleuri de dormit,
corsete, corsete (lenjerie), costume, costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru femei, costume de baie întregi, costume
de bebeluși, costume de damă, costume de
dans, costume de gală, costume de plajă,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte formală
de seară, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
femei, impermeabile, jachete, jachete care
sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
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pentru nou născuți, îmbrăcăminte țesută,
îmrăcăminte cu protecția contra vântului, jachete
(îmbrăcăminte), jachete de trening, jachete
din bumbac, jachete din denim, jachete din
polar, jachete din tricot, jachete groase, jachete
impermeabile, jachete lungi, jachete pentru
bărbați, jachete pentru femei, jachete scurte,
groase, de iarnă, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, jachete sport,
jeanși
denim, lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru
ochi, neglijeuri (lenjerie de corp), paltoane,
pantalonași pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu
volănașe, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți pentru box,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni sport,
papioane, pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pelerine damă, pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, redingote, rochii de bal, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi
de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
peste genunchi, șosete și ciorapi, sutiene
fără bretele, sutiene și brasiere, taioare,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși

fără mâneci), topuri cu spatele gol, trenciuri,
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară, ținută
stil casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri
de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încăl
țăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte sport cu talpă ortopedică, pantofi
cu platformă, pantofi cu talpă joasă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de pânză, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi din piele, pantofi
fără șireturi, papuci de casă, papuci de casă
din plastic, papuci din piele, papuci fără
călcâi, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale cu șiret între degete, sandale
de damă, sandale pentru bebeluși, sandale
tip sabot, sneakers (încălțăminte), șlapi, teniși,
șosete joase pentru încălțăminte, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole din
piele care
servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, cravate, cravate
bolo, cravate de mătase, cravate americane stil
western cu vârfuri din metal prețios.
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26. Broderie, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
capse pentru îmbrăcăminte, catarame de curea,
fermoare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu
guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze de
antrenament, bluze de corp, bluze de trening,
bluze pentru gravide, bluze scurte, bluze sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze tubulare,
bluze și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluzoane, body-
uri (articole de îmbrăcăminte, bodyuri (lenjerie
de corp), body-uri din plasă, bolerouri, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), bretele pentru
bărbați, brâie (îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, bustiere sport, căciuli tip
cagulă, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși pentru pescari, cămăși purtate sub
chimonouri (juban), cămăși rezistente la vânt,
cămăși sport care absorb umezeala, cămăși
stil sport, cămăși și furouri, cămăși pentru
gravide, cămăși pentru costum, cămăși pentru
camuflaj, cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși
lungi purtate sub chimonouri (koshimaki), cămăși
hawaiene, cămăși din tricot, cămăși din materiale
țesute, cămăși din fibre de ramie, cămăși din
catifea reiată, cămăși de vânătoare, cămăși
de tip hawaian cu nasturi în față, cămăși de
noapte pentru femei, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de costum, cămăși cu nasturi,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, căptușeli confecționate

(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4,
colanți, ciorapi trei-sferturi, colanți cu bretele,
colanți pentru atletism, combinezoane, confecții,
compleuri de dormit, corsete, corsete (lenjerie),
costume, costume bărbătești și taioare, costume
de baie (galanterie), costume de baie pentru
bărbați, costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, hanorace cu glugă,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
femei, impermeabile, jachete, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, jachete casual,
jachete cu două fețe, jachete cămașă, jachete de
seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
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rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținute de seară, ținută stil
casual, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de
tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal,
tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,

articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de
ploaie, pălării de soare, pălării din blană, pălării
din lână, pălării mici, pălării pentru femei,
pălărioare de soare, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte), turbane, viziere,
viziere (șepci), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport, cravate, cravate bolo, cravate de
mătase, cravate americane stil
western cu vârfuri din metal prețios, broderie,
butoni, broșe (accesorii de îmbrăcăminte), butoni
pentru guler, butoni pentru haine, capse pentru
îmbrăcăminte, catarame de curea, fermoare,
furnizare de informații publicitare, întocmirea de
texte de publicitate comercială, marketing de
produse, marketing digital, marketing pe internet,
marketing promoțional, distribuirea de mostre
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de
materiale publicitare online,
publicitate, publicarea de broșuri publicitare,
publicitate online, publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2020 06246
(151) 04/09/2020
(732) DRAGOŞ-CRISTIAN BURLACU,

STR. MAGURICEA NR. 2, BL.
4A, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BDC Adviser

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

35. Servicii de contabilitate.
36. Consultanţă fiscală.

───────

(210) M 2020 06247
(151) 04/09/2020
(732) ANDRA STEFANIA CIUCU, ALEEA

EPRUBETEI NR 21-23, SC A, AP
34, ET 3, SECTOR 3, BUCURESTI,
032116, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Promoţionale senzaţionale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.04

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06248
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/09/40096.mp4

TU VOTEZI BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
02.07.23

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

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,

http://api.osim.ro/video/40/09/40096.mp4
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transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 06249
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/10/40105.mp4

TU VOTEZI ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24; 02.07.23

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

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,

http://api.osim.ro/video/40/10/40105.mp4
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transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 06250
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/10/40109.mp4

TU VOTEZI ROMÂNIA 9

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
02.07.23

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

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,

http://api.osim.ro/video/40/10/40109.mp4
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transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 06251
(151) 04/09/2020
(732) IONELA-CRINA AFTIMESCU-

DELEANU, ALEEA BIZUSA
NR. 6, AP. 132, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400429, CLUJ,
ROMANIA

(540)
PICURI DE FOLK

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

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

───────

(210) M 2020 06252
(151) 04/09/2020
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., KEELE STREET 255,
M6P-2K1 TORONTO, ONTARIO,
CANADA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BARNY'S ULTRA-

C IMUNO COMPLEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice umane și veterinare,
preparate de vitamine și multivitamine, preparate
și suplimente alimentare pentru întărirea
sistemului imunitar, suplimente alimentare și
dietetice în stare solidă și lichidă, produse
din plante medicinale, plante medicinale,
amestecuri de plante uscate, uleiuri, creme,
unguente și extracte cu efect de vindecare,
siropuri de plante medicinale, ceaiuri medicinale,
suplimente alimentare cu efecte de vindecare,
plasturi, ceaiuri din plante de uz medical,
extracte din plante cu efect curativ, picături
de plante cu efect de vindecare, unguente
și uleiuri esențiale, pentru scopuri medicale,
ierburi vindecătoare, preparate sau pastile sau
tablete sau capsule sau capsule cu ingrediente
medicinale, balsamuri și creme și unguente de
uz medical, extracte din plante sau siropuri de
uz medical, nutriție vitaminică și minerală de uz
medical, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii și a părului, extracte din plante suplimentate
cu vitamine, minerale, oligoelemente, alte
vitamine, minerale și oligoelemente (suplimente
alimentare), comprimate pe bază de plante, de
uz medical, capsule pe bază de plante de uz
medical., ierburi zdrobite și măcinate, de uz
medical.

───────
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(210) M 2020 06253
(151) 04/09/2020
(732) COSTINEL MIHAIU, STR.

LIBERTATII NR. 62, JUD ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FEDERATIA ROMANA

DE BREAKING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de management pentru sportivi
de performanţă, servicii de agenţie
pentru promovarea personalităţilor sportive,
promovarea de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive.
41. Activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, activităţi sportive, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de activităţi sportive
şi competiţii, cursuri de pregătire în activităţi
sportive, pregătire cu privire la activităţi sportive,
informare în legătură cu activităţi culturale,
furnizare de informaţii despre activităţi culturale,
organizare de activităţi sportive şi competiţii
sportive, organizare de activităţi sportive pentru
tabere de vară, servicii de educaţie în materie de
activităţi fizice.

───────

(210) M 2020 06254
(151) 04/09/2020
(732) IOAN TIMIS, STR. VICTORIEI

NR. 84 A, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BORSA, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1 ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

LEMNĂRIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.05; 26.04.17; 26.01.02;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, verde,
vişiniu

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

19. Lemn pentru construcţii, şipci de montaj
din lemn, grinzi, lemn preset, scânduri de lemn
pentru construcţii, lemn semiprelucrat, pavaje
din lemn, panouri din lemn, furnire din lemn,
duşumele din lemn.
35. Servicii de comerţ online şi offline cu
produsele din clasa 19: lemn pentru construcţii,
şipci de montaj din lemn, grinzi, lemn preset,
scânduri de lemn pentru construcţii, lemn
semiprelucrat, pavaje din lemn, panouri din lemn,
furnire din lemn, duşumele din lemn.
39. Depozitare de bunuri, depozitare/
înmagazinare.

───────

(210) M 2020 06255
(151) 04/09/2020
(732) ZOLTAN GURBAI, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 89, BL.
R19, SC.B, AP. 113, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
APARTAMENT KARLA

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

43. Cazare temporară.
───────

(210) M 2020 06256
(151) 04/09/2020
(732) J&J GROUP SRL, STR. DRUMUL

LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032353,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TANTO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
114C), roșu (Pantone 710C), albastru
(Pantone 534C)

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

20. Panouri de afișare (mobilier), sisteme de
afișare (mobilier), panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), articole
pentru afișarea prețului la punctele de
vânzare, realizate din materiale plastice,
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișare publicitară (neluminoase), panouri
de expunere portabile pentru afișare (mobilier),
panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri pentru afișarea materialelor grafice
(mobilier), rame pentru panouri de afișare, plăci
mobile de afișare (mobilier), ecrane (mobilier)
pentru afișare, panouri de afișare publicitare
(mobilier), tablouri de afișare (mobilier).
35. Publicitate și marketing, producție de
materiale publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), producție de
material publicitar vizual.

───────

(210) M 2020 06257
(151) 04/09/2020
(732) DEJA VU FACILITY SERVICES

SRL, STR. TRILULUI NR. 65,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

sweetopia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 03.07.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 296 C), albastru deschis
(Pantone 2756 C), galben (Pantone
7751 C)

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

30. Torturi, prăjituri, șerbeturi (înghețată),
înghețată, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, batoane de înghețată, înghețată din lapte,
torturi de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețată), prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, dulciuri de
înghețatăde iaurt, produse de înghețată, pe bază
de soia, înghețată care nu e preparată din
produse lactate, preparate pe bază de cacao,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), aluaturi împletite prăjite,
amestecuri de ciocolată caldă, arahide crocante,
batoane de nuga învelite în ciocolată, bezele,
biscuiți cu gust de brânză, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți de graham, biscuiți
sărați, biscuiți sărați condimentați, ciocolată cu
alcool, ciocolată aerată, ciocolată cu lichior,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (produse
de cofetărie), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, halva, iepurași de ciocolată, lapte
de pasăre (deserturi), pateuri cu ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie în formă lichidă, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse pe bază
de ciocolată, rulouri cu scorțișoară (prduse de
cofetărie), specialități de patiserie, spume de
ciocolată, spume de desert (dulciuri), sufleuri ca
desert, tablete (dulciuri), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, vată de zahăr, biscotti (biscuiți),
chou à la crèm (prăjituri), biscuiți micșți, pateuri
(patiserie), pateuri de foietaj, baclava, batoane
de prăjitură, biscuiți conținând ingrediente cu
aromă de ciocolată, biscuiți cu aromă de fructe,
biscuiți cu fructe, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum uman,
biscuiți dulci pentru consum uman, biscuiți pentru
consum uman, preparați din cereale, biscuiți sub
formă de rulouri, biscuiți înveliți în ciocolată,
brioșe (muffins), chifle cu cremă, fursecuri,
fursecuri cu glazură de ciocolată, fursecuri cu
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înveliș cu aromă de ciocolată, fursecuri parțial
învelite în ciocolată, fursecuri parțial învelite într-
o glazură cu aromă de ciocolată, gogoși cu
gaură în mijloc, gustări de tip tort de fructe,
madlene, plăcinte cu afine, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură
din ciocolată neagră preparată din chec de
ciocolată, prăjitură pentru micul dejun, prăjitură
învelită în ciocolată, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, clătite, creme de zahăr ars,
cremșnituri, ecleruri, mieji de nucă și alți mieji
trași în zahăr caramelizat, napolitane, napolitane
învelite în ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, pișcoturi, plăcinte, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu căpșuni, pricomigdale (patiserie), produse de
patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie din foietaj care conțin șuncă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
profiteroluri, savarine, tarte (prăjituri), tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
tort cu caramel, torturi vegane, turtă dulce, vafe
din ciocolată, bomboane cu cacao, bomboanele
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
batoane învelite în ciocolată, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane de nuga cu
nuci pecan, batoane de ciocolată, batoane
de ciocolată cu lapte, acadele, caramele tari
învelite în zahăr, ciocolate cu umplutură de
bezea, ciocolată sub formă de praline, ciocolată
umplută, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
fără conținut de zahăr, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri de casă, fondante, fondante de
ciocolată, produse de cofetărie sub formă de
tablete, produse de cofetărie din fructe, praline
umplute cu lichid, praline de ciocolată.

───────

(210) M 2020 06258
(151) 04/09/2020
(732) FABIO COMPROD SRL, STR.

BARIERA VALCII NR. 337G, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 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)

POEMA culoare romantic
expresivitate sarm ideal
confort life style feminin

stil culoare calitate model
frumusete chic boem

(531) Clasificare Viena:
27.05.13; 27.05.17; 27.05.25

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seară,
costume de baie, mănuși, fuste.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de comerț cu amănuntul
pentru următoarele produse: articole de
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte și pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte de stradă,
jachete și sacouri, salopete, pantaloni, bluze,
rochii de seară, costume de baie, mănuși, fuste.

───────
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(210) M 2020 06259
(151) 04/09/2020
(732) ROXANA ANDREEA BONDEI,

ALEEA PLATANULUI NR. 2, BL.
A29, ET. 7, AP. 24, SC. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ARTS & TARTS

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

30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), budincă, torturi.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06260
(151) 04/09/2020
(732) AGENTIA ECONOMICA ROMANA

AGEROM SRL, CALEA EROILOR
NR.6, BIROUL NR.1, JUD. GORJ,
TARGU JIU, GORJ, 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)

AGEROM JUDEȚUL
GORJ ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.05.01; 25.01.05;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru, violet

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

16. Tipărituri, ziare cotidiene, reviste, alte
publicații tipărite.
35. Publicitate, servicii editoriale și redacționale
pentru scopuri publicitare.

───────

(210) M 2020 06261
(151) 04/09/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NESCAFÉ CAPPUCCINO

RICH & FOAMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).

───────

(210) M 2020 06262
(151) 04/09/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NESCAFÉ LATTE
MILKY & FOAMY

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

30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
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cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitut de
cafea).

───────

(210) M 2020 06263
(151) 04/09/2020
(732) J&J GROUP SRL, STR. DRUMUL

LUNCA PRIPORULUI NR. 140,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032355,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JJ DISPLAYS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
20. Panouri de afișare (mobilier), tablouri de
afișare (mobilier), sisteme de afișare (mobilier),
panouri de afișare publicitare, ecrane (mobilier)
pentru afișare, plăci mobile de afișare, rame
pentru panouri de afișare, panouri pentru
afișarea materialelor grafice (mobilier), panouri
de afișare a publicității (mobilier), panouri de
expunere portabile pentru afișare (mobilier),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din lemn pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), articole pentru afișarea prețului
la punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice.
35. Producție de materiale publicitare,
publicitate și marketing, producție de material
publicitar vizual, închiriere de panouri de afișare
(panouri publicitare).

───────

(210) M 2020 06264
(151) 04/09/2020
(732) PETRU-EMANUEL ASURDOAIE-

TUROŞ, STR. PARÂNG NR. 14, BL.
J1, SC. 1, ET. 3, AP. 14, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

ROCK STAR MUSIC SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
02.01.09; 26.13.01; 01.01.02; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, galben, verde, mov, negru

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

41. Servicii oferite de o școală muzicală, cursuri
de muzică, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, organizare de divertisment muzical, servicii
de festivaluri muzicale, reprezentații muzicale
în direct, producție de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, regizare
de spectacole muzicale, servicii de educație
muzicală, organizare de evenimente muzicale,
organizare de concursuri muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, interpretare de muzică
și canto, servicii de divertisment muzical animat,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de instruire în domeniul muzical.

───────
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(210) M 2020 06265
(151) 04/09/2020
(732) BEM INNA SRL, STR.

STUDENTILOR NR. 12-1, AP. 92,
CHIŞINĂU, MD-2045, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROCRAFT industrial

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, scule cu acționare
mecanică, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi organe de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, aparate de sudură
cu arc electric, maşini electrice de sudat,
malaxoare de beton, vibratoare (mașini) de
uz general, dispozitive pentru încălzit apa
(componente ale mașinilor), maşini suflante,
maşini de tuns gazon, lanțuri de elevatoare
(organe de mașini), generatoare de electricitate,
diagrame pentru pompe, instrumente (unelte)
acționate electric, unelte (organe de maș ini),
scule manuale acționate în alt mod decât
manual, dispozitive (aparate) de zdrobit de
bucătărie, electrice, pompe de aer (instalații de
garaje), mașini de secerat și treierat, aerografe
pentru aplicarea culorilor, maşini de tuns
animale, buldozere, concasoare, maşini de tăiat,
utilaje agricole, cultivatoare cu motor, maşini de
tocat carne (electrice), pompe (mașini), pompe
centrifuge, mașini de găurit, ferăstraie(mașini),
prese de vin, batiuri pentru mașini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (mașini),
electrozi pentru mașinile de sudură, ciocane
electrice, mașini de tăiat și fațetat.
8. Scule şi instrumente acţionate manual, cuţite,
furculiţe şi linguri, arme albe, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, clești de unghii,

greble (unelte manuale), sape de foraj (unelte
de mână), instrumente de tranșat (acționate
manual), burghie (acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, instrumente manuale
pentru şlefuit, scule de tăiere (unelte de mână),
clești, pietre de ascuțit abrazive, ferăstraie
mecanice manuale cu mișcare alternativă de
translație pentru metale, lopeți (unelte manuale),
ciocane (scule), pile, cutite pentru legume,
şurubelnițe neelectrice, mandrine pentru mașină
de găurit, ferăstraie de mână, foarfece, pistoale
(unelte manuale), daltă pentru scobituri, sfredele
(mașini), foarfece de elagaj, menghine, satâre
(cuțite), toporiști, spatule (unelte manuale).
35. Publicitate, asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, asistență privind
managementul comercial sau industrial, servicii
de intermediere comercială, marketing, servicii
de comerț cu amănuntul, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de vânzare cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06266
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAM. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077191,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Metropola TV

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06267
(151) 04/09/2020
(732) S.C. GOOD FOOD CONSULTING

S.R.L., STR. SERG. NUȚU ION NR.
2 ET. 2 (ÎN INCINTA FIRM-RECOM
S.A), SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
050726, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

tood Good taste. Good food.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.18

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, servicii de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de catering, servicii de
restaurant și bar, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 06268
(151) 04/09/2020
(732) S.C. NEODERMA S.R.L., STR.

OPANEX NR. 12, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ON PRESTIGE medical
(300)

Prioritate invocată:
88/26.02.2018/26-03-2020/RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17

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

35. Furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing promoțional, marketing direct,
marketing digital, publicitate și marketing,
marketing de produse, servicii de marketing,
informații de marketing, campanii de marketing,
distribuire de mostre de produse, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
gestionare a costurilor pentru servicii medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
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oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii de consultanță în domeniul
asistenței medicale, servicii medicale pentru
tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul cancerului de piele,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem,
servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor umane,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, servicii de chirurgie
plastică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 06269
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO, CALEA CRAIOVEI NR.
123, BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

a&c INTERNATIONAL
ROAD CARGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#1d76bb), galben (HEX #fac01a),
roșu (HEX #eb2227)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────
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(210) M 2020 06270
(151) 04/09/2020
(732) A&C INTERNATIONAL ROAD

CARGO, CALEA CRAIOVEI NR.
123, BL. 1, SC. A, AP. 8, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

WINGS for your business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 06271
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Publivol Creativ

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare,

caractere și clișee tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06273
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Metropola FM

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06275
(151) 04/09/2020
(732) MIHAI-ŞTEFAN ZÂNT, CALEA

GRIVITEI NR. 158, SC. A, ET. 3,
APT. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IULIA-RUCSANDRA BUCIUMAN,
STR. NICOLAE ONCESCU NR.
6, BLOC 114, SC. 3, ET. 4, AP.
102, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IP Boutique, STR. COMPLEXULUI
NR. 1, BL. 62, SC. 3, AP. 106,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HUMANISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul comercial, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.
38. Servicii de conferințe pe web, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii de comunicaţii
pentru conferințe electronice.

41. Asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională
individualizată (coaching) pe probleme
economice și de management, antrenament
(instruire), coaching pentru viață (instruire),
coaching personal (instruire), consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), servicii
educaționale de tip coaching, instruire, instruire
educativă, instruire computerizată,
instruire profesională, instruirea angajaților,
educație și instruire, instruire de

personal, instruire pentru adulți, servicii de
instruire, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator,
servicii educaționale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul managementului general,
furnizare de cursuri de instruire cu
privire la gestiunea timpului personal, furnizare
de cursuri de instruire cu privire la
managementul în afaceri, servicii de formare
profesională, servicii de educație și
formare profesională, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, formare continua (instruire),
furnizare de cursuri de formare continuă,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, cursuri de instruire scrise,
organizare de sesiuni de formare (instruire),
transfer
de know-how (instruire), organizare de
conferințe educaționale, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare de
seminarii și conferințe, planificare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe în domeniul instruirii,
servicii de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, solutii de invatare ce
urmaresc dezvoltarea ecosistemelor
organizationale, prin conceperea si organizarea
de evenimente precum: training-uri de
abilitati, comunicare interna pe proiecte de
resurse umane, design strategic, audit si
redesign de proces, mapare de competente,
centre de evaluare si dezvoltare, sesiuni
coaching individual si de grup, evenimente
interne, studii interne, solutii de invatare
prin actiune, e-learning, teambuilding, sesiuni in
afara salii de curs, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2020 06276
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Între prieteni cu Dana Istrate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
04/09/2020-06/09/2020

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06277
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Sport Arena la zi

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06278
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Doar o cifră să-ți mai spun

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06279
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
60 de minute

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 06280
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Prime Time

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 06281
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 34, CAMERA
1, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Școala @ltfel

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06282
(151) 04/09/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

TINERETULUI NR. 3, CAM.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
SCHITU, COMUNA COSTINEȘTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

INNA MAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06283
(151) 04/09/2020
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR. CUZA VODA, BL. D4B, AP.
1, JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

KUTT

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie.
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice de
uz medical.
20. Mobilă și mobilier.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile, produse de filtrare din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
36. Servicii imobiliare.
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, servicii de exterminări, dezinsecție
și deratizare, altele decât pentru agricultură,
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acvacultură, horticultură și silvicultură,
construcții și demolări de clădiri.
43. Servicii de cazare temporară, pensiuni
pentru animale, asigurarea de hrană și băuturi,
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.

───────

(210) M 2020 06285
(151) 05/09/2020
(732) TOP-TRADE MEDICAL SRL, STR.

EMIL BOTTA NR. 1, BL. M 109, SC.
1, AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031073, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr. Rainer Calitate
pentru sanatate

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11;
05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(PMS 374)

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

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

artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06286
(151) 05/09/2020
(732) GENAROM SRL, STR. DELURENI

24, JUDEŢ VALCEA
, IONESTI, 247273, VALCEA,
ROMANIA

(540)

GENAROM MOBILIER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
27.05.24; 05.03.11; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────
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(210) M 2020 06287
(151) 06/09/2020
(732) FRENCH TOAST SRL, STR.

MILANO 54, BLOC A4, AP 35, ET 5,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Hummuserie FRESH KITCHEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12;
05.03.14

(591) Culori revendicate:gri (PANTONE
447C), verde (PANTONE 566C)

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2020 06288
(151) 06/09/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
Bebe Googoo

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

3. Şerveţele umede cosmetice pentru îngrijirea
bebeluşului, șerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, prosoape

din hârtie pentru mâini, impregnate cu agenți
de curățare, produse nemedicinale de îngrijire
pentru bebeluşi, loţiuni pentru îngrijirea corpului
pentru bebeluşi, uleiuri pentru bebeluși, uleiuri
pentru copii, creme de corp si de față
pentru bebeluși, creme de protecție solară
pentru bebeluși, pudră de talc, pudră pentru
bebeluși, șampoane pentru bebeluși, geluri
de duș pentru bebeluși, spumante de baie
pentru bebeluși, creme de spălare pentru
bebeluși, balsamuri de păr pentru bebeluși,
creme pentru schimbatul scutecelor pentru
bebeluși (nemedicinale), săpunuri, preparate
pentru spălare pentru bebeluși, bețișoare de
bumbac pentru uz cosmetic.
5. Scutece de unică folosință pentru bebeluși,
scutece-chiloțel pentru bebeluși, scutece pentru
bebeluşi, chiloţei din celuloză, de unică folosinţă,
pentru învăţarea la oliţă, scutece-chilot de unică
folosinţă, pentru bebeluşi, scutece pentru copii,
din hârtie sau celuloză (de unică folosinţă),
scutece triunghiulare pentru copii (hârtie), loțiuni
si unguente anti-iritații pentru bebeluși, pantaloni
de unică folosință din celuloză pentru fixarea
scutecului bebelușului, scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, unguente anti-iritații
pentru bebeluși, prosoape sanitare/absorbante
sanitare.

───────


