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Cereri Mărci publicate în 11/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00371 04/02/2020 SC TOBIMAR SRL nita

2 M 2020 00619 04/02/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
CONSTANTINA DITA

BUCHAREST INTERNATIONAL
HALF MARATHON & 10K

3 M 2020 00620 04/02/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
CONSTANTINA DITA

WIZZ AIR BUCHAREST
INTERNATIONAL HALF
MARATHON

4 M 2020 00691 04/02/2020 SC MEDIAFAX GROUP SA Business MAGAZIN Meet the
CEO

5 M 2020 00692 04/02/2020 SC MEDIAFAX GROUP SA Afaceri de la zero

6 M 2020 00693 04/02/2020 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF IT GENERATION

7 M 2020 00741 04/02/2020 KNAUF GIPS SRL KNAUF PROFIT

8 M 2020 00761 04/02/2020 WESTERN MANAGEMENT
GROUP SRL

Blanchette

9 M 2020 00773 04/02/2020 SERDIM SOLUTION SRL Asens Aqua

10 M 2020 00774 04/02/2020 2CHEFS HUB S.R.L. 2C

11 M 2020 00775 04/02/2020 S."EVENTIFY SOFTWARE" SRL s sporteeva

12 M 2020 00776 04/02/2020 MĂRIOARA DRUGĂ
DELIA GABRIELA DUMBRAVA
CAMELIA MOLDOVAN
DORICA BOTĂU
DUCU SANDU STEF
NICOLETA-GABRIELA
HĂDĂRUGĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
ERSILIA CĂLINA ALEXA

APRICOTS DELIGHTS

13 M 2020 00777 04/02/2020 BOUTIQUE CONCEPT STORE
SRL

EDEN BOUTIQUE YOUR

14 M 2020 00778 04/02/2020 NICOMI S.R.L. nc nicomi

15 M 2020 00779 04/02/2020 SC MOTORKAPPA SRL AutoKappa

16 M 2020 00780 04/02/2020 CATALIN-ALIN TUGULEA FII STAR ÎN ȚARA TA

17 M 2020 00781 04/02/2020 MAN ELECTRIC COMPANY
SRL

man CONSTRUCTII

18 M 2020 00782 04/02/2020 BERE SADU SRL BERE PĂLTINIȘ

19 M 2020 00783 04/02/2020 Mihai Andrei Daily Workout

20 M 2020 00784 04/02/2020 SC BERE SADU SRL BERE CINDREL

JEWELRY STORE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 00785 04/02/2020 SC CITY GROUP SRL CITY GROUP

22 M 2020 00786 04/02/2020 DANIEL GHEORGHE
GEORGESCU

#SE POATE!

23 M 2020 00787 04/02/2020 SC ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT SRL

A ATRIUM HOTEL BUCHAREST
CITY CENTER

24 M 2020 00788 04/02/2020 SC ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT SRL

ATRIUM COLLECTION HOTEL
PREDEAL

25 M 2020 00789 04/02/2020 SC TITANIUM HOTELS SRL ATRIUM HOTEL MOUNTAIN
VIEW PREDEAL

26 M 2020 00790 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Cartiplus

27 M 2020 00791 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Artrodez

28 M 2020 00792 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Artelast

29 M 2020 00793 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Erectomax

30 M 2020 00794 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Eremax

31 M 2020 00795 04/02/2020 DONA. LOGISTICA SA Tusonal

32 M 2020 00796 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Ferolip

33 M 2020 00797 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Nanofer

34 M 2020 00798 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Lactobaby

35 M 2020 00799 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Urodep

36 M 2020 00800 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. BabyPic

37 M 2020 00801 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Hepatovert

38 M 2020 00802 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Hepatolive

39 M 2020 00803 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Heptilin

40 M 2020 00804 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Hepatozin

41 M 2020 00805 04/02/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Heptomax

42 M 2020 00806 04/02/2020 KHALDOON TRADING SRL nabeel PERFUMES STAYS
WITH YOU

43 M 2020 00807 04/02/2020 NATALIA TIMUS Českyé Pivo Lager

44 M 2020 00810 04/02/2020 TUDOREL-CLAUDIU DIACONU ANSARA JEWELRY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2020 00811 04/02/2020 DELIA GABRIELA DUMBRAVĂ

ERSILIA CALINA ALEXA
DORICA BOTĂU
ILEANA COCAN
DIANA VERONICA DOGARU
MĂRIOARA DRUGĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
CAMELIA MOLDOVAN
MONICA NEGREA
VIORICA MIRELA POPA
ALEXANDRU ERNE RINOVETZ
DIANA NICOLETA RABA

SEA FLAVOR

46 M 2020 00812 04/02/2020 LA MANCACIOSU SRL LA POFTICIOSU`

47 M 2020 00813 04/02/2020 UP Up Fit

48 M 2020 00814 04/02/2020 PIC ME PHOTOGRAPHY SRL-D pic me! LOVE A LITTLE

49 M 2020 00815 04/02/2020 RADU-CATALIN COSTEA DENTEXPERT

50 M 2020 00816 04/02/2020 RADU-CATALIN COSTEA DENTEXPERT MAGIC CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

51 M 2020 00817 04/02/2020 RADU-CATALIN COSTEA DENTEXPERT BOUTIQUE
STOMATOLOGIE ESTETICĂ
FACIALĂ

52 M 2020 00818 04/02/2020 GHEORGHE MARIUS VERDESI COPT LA JAR

53 M 2020 00819 04/02/2020 GHEORGHE MARIUS VERDESI ELENA DOAMNA METODA
TRADITIONALA BRUT ROSE

54 M 2020 00820 04/02/2020 GHEORGHE MARIUS VERDESI PATRU PRINȚI Salam Carpatin

55 M 2020 00821 04/02/2020 GHEORGHE MARIUS VERDESI ALEXANDRU IOAN CUZA
METODA TRADITIONALA
EXTRA BRUT

56 M 2020 00822 04/02/2020 GHEORGHE MARIUS VERDESI DELIZERIA COLECȚIONARI DE
SPECIALITĂȚI

57 M 2020 00823 04/02/2020 CRONO TARD SRL CLEȘTAR

58 M 2020 00824 04/02/2020 DANIROM SECURITY
MOLDOVA SRL

Danirom Security Moldova
SERVICII DE SECURITATE

59 M 2020 00825 04/02/2020 SC AGORA-ELECTRONIK SRL Valida MUSICAL
INSTRUMENTS

60 M 2020 00826 04/02/2020 SC OALA DE CAFEA SRL STREET COFFEE ROASTERS

61 M 2020 00827 04/02/2020 AFINA JAMBOR Fotogenii

62 M 2020 00828 04/02/2020 ADRIAN STEPAN BOOKNATION

63 M 2020 00829 04/02/2020 DIVERS SEO MARKET SRL Kamasutra
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(210) M 2020 00371
(151) 04/02/2020
(732) SC TOBIMAR SRL, COMUNA

CIUGUD, CALEA ALBA IULIA
NR. 10, JUD. ALBA, DRAMBAR,
517241, ROMANIA

(540)

nita

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
verde, turcoaz, violet, negru

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

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare.
35. Regruparea în avantajul terților a
materialelor și produselor destinate instalațiilor
electrice și sistemelor de iluminat (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod.
39. Transport, ambalare și depozitare a
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 00619
(151) 04/02/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

CONSTANTINA DITA, STR.
NERVA TRAIAN NR. 23-25, BL. M
71, SC. 2, AP. 39, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUCHAREST
INTERNATIONAL HALF

MARATHON & 10K

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 09.09.11;
27.05.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
16-6339)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea de competiţii sportive, servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii).

───────
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(210) M 2020 00620
(151) 04/02/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

CONSTANTINA DITA, STR.
NERVA TRAIAN NR. 23-25, BL. M
71, SC. 2, AP. 39, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WIZZ AIR BUCHAREST
INTERNATIONAL

HALF MARATHON

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 02.01.08;
07.01.24; 09.09.11; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 233),
albastru (Pantone 2738)

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea de competiţii sportive, servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii).

───────

(210) M 2020 00691
(151) 04/02/2020
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU NR.
58-60, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Business MAGAZIN
Meet the CEO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
suporturi de pahare din hârtie, coperţi papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâché (pastă de hârtie)/statuete
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
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fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), tăbliţe de scris, hârtie
de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
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 managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea

potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
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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
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire (imprimare): procesarea filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuţie de filme, servicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,

fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 00692
(151) 04/02/2020
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU NR.
58-60, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Afaceri de la zero

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planşete cu clamă (pentru hârtii),
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clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
suporturi de pahare din hârtie, coperţi papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâché (pastă de hârtie)/statuete
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), tăbliţe de scris, hârtie
de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
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 managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
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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
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,
tipărire (imprimare): procesarea filmelor
cinematografice, imprimarea serigrafică.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie
de filme, transfer de know-how (instruire),
distribuţie de filme, servicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,

producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 00693
(151) 04/02/2020
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA,

STR. GHEORGHE POLIZU NR.
58-60, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ZF IT GENERATION

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
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documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele, cromolitografii (în mai multe
culori)/crom, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou/capse de birou, clipsuri pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
suporturi de pahare din hârtie, coperţi papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), blocuri de desen, planşete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine
din papier mâché (pastă de hârtie)/statuete
din papier mâché (pastă de hârtie), dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), şerveţele
din hârtie, etichete din hârtie sau carton,
lucrări de artă litografică, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, numere (caractere), carnete de notiţe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
şi caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), tăbliţe de scris, hârtie
de scris, truse cu instrumente de scris

(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
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 managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
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pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, imprimare fotografică, fotogravură,

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

───────
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(210) M 2020 00741
(151) 04/02/2020
(732) KNAUF GIPS SRL, BDUL TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 29, AFI
TECH PARK 1, ETAJ 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KNAUF PROFIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
02.01.15

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

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).

───────

(210) M 2020 00761
(151) 04/02/2020
(732) WESTERN MANAGEMENT

GROUP SRL, CALEA NATIONALA
NR. 28A, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Blanchette

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 00773
(151) 04/02/2020
(732) SERDIM SOLUTION SRL, STR.

BECATEI NR. 2, BL. R4, SC.
F, ET. 1, AP. 282, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Asens Aqua

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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,
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materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2020 00774
(151) 04/02/2020
(732) 2CHEFS HUB S.R.L., STR.

RACARI NR. 5, CORP 51B,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

2C

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.04

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
alb, roșu (Pantone 1788 C)

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea

de produse alimentare şi băuturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de preparare a mancarurilor, servicii de
bucatari personali.

───────

(210) M 2020 00775
(151) 04/02/2020
(732) S."EVENTIFY SOFTWARE" SRL,

STR. EUGEN IONESCO NR.
48A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400356, CLUJ, ROMANIA

(540)

s sporteeva

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.24; 27.05.06;
26.04.02

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 00776
(151) 04/02/2020
(732) MĂRIOARA DRUGĂ , STR. ION

IONESCU DE LA BRAD NR. 5,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA ,
300255, TIMIȘ, ROMANIA
DELIA GABRIELA DUMBRAVA
, INTRAREA ROMA NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 1, AP. 5, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA , 300560 ,
TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUD. TIMIS,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
DORICA BOTĂU, CALEA
BOGDANEȘTILOR NR. 8, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300392, TIMIȘ,
ROMANIA
DUCU SANDU STEF, STR.
AMFOREI NR. 8E, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA
NICOLETA-GABRIELA
HĂDĂRUGĂ, LOC SANANDREI
NR. 757, JUD. TIMIS, SANANDREI,
307375, TIMIȘ, ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR.
MURES NR. 32, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
ERSILIA CĂLINA ALEXA, STR.
LETEA NR. 4, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

APRICOTS DELIGHTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

30. Sosuri.
───────
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(210) M 2020 00777
(151) 04/02/2020
(732) BOUTIQUE CONCEPT STORE

SRL, ALEEA MESERIASILOR
NR. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EDEN BOUTIQUE YOUR

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 00778
(151) 04/02/2020
(732) NICOMI S.R.L., PIATA ROMANA,

BL. D1, AP. 5, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

nc nicomi

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.03; 26.04.01

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

clase:
17. Profiluri de etanșare nemetalice pentru
feresțre, sisteme complete de tâmplarie PVC,
accesorii și garnituri de etanșare.
35. Servicii de comerț cu ridicata/en-gros
și cu amănuntul pentru ferestre și uși,
culisante, plase insecte, rulouri, pervaze,
feronerie din PVC, lemn și metalice (cu
excepția transportului lor), permițând clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, difuzare de anunțuri
publicitare, publicitate online, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, informații,
comerciale, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), publicare
de materiale promoționale, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, administrarea
magazinelor, servicii de agenții de import și
export.

JEWELRY STORE
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───────

(210) M 2020 00779
(151) 04/02/2020
(732) SC MOTORKAPPA SRL, STR.

BARIERA VALCII NR. 58, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

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

(540)

AutoKappa

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04

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

clase:
35. Publicitate în domeniul auto si service auto,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comerecială, lucrări de birou, toate aceste
servicii cu privire exclusiv la domeniul auto,
servicii de comerț cu piese auto, uleiuri și toată
gama de accesorii auto, servicii de agenții de
import-export și lanț de magazine a pieselor
auto, a uleiurilor si a accesoriilor auto.
37. Servicii oferite de un service auto, servicii de
reparații si întreținere auto.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii
incluse în această clasă conform clasificării de la
Nisa).

───────

(210) M 2020 00780
(151) 04/02/2020
(732) CATALIN-ALIN TUGULEA,

STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 67, BL. D10, SC. 1, AP. 11,
JUD. HUNEDOARA, VULCAN,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
FII STAR ÎN ȚARA TA

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

35. Publicitate, managementul activităților de
impresariat artistic, castinguri pentru artiști
(selecție de personal), casting (recrutare) de
artiști de spectacol, negociere de tranzacții
comerciale pentru artiști scenici, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, servicii de rezervare de locuri
de muncă pentru artiști.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de festivaluri, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de competiții artistice,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii ale agențiilor de modele
pentru artiști, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
ale studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio.

───────
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(210) M 2020 00781
(151) 04/02/2020
(732) MAN ELECTRIC COMPANY

SRL, STR. SANLEANI NR. 338,
JUD. ARAD, SANLEANI, ARAD,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

man CONSTRUCTII

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a tuturor
produselor din clasele 6, 17 si 19 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 00782
(151) 04/02/2020
(732) BERE SADU SRL, STRADA:

SADULUI, NUMAR: 401, JUDET:
SIBIU
, SADU, 557220, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
BERE PĂLTINIȘ

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2020 00783
(151) 04/02/2020
(732) Mihai Andrei, STR. COMISANI

NR. 6, BUCUREȘTI, 042168,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Daily Workout

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

41. Activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2020 00784
(151) 04/02/2020
(732) SC BERE SADU SRL, STR.

SADULUI NR. 401, JUDEŢUL
SIBIU, COMUNA SADU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
BERE CINDREL

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu
malţ prăjit), bere cu aromă de cafea, bere cu
conţinut caloric scăzut, must de bere, bere
amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere neagră
englezească (porter), bere îmbogăţită cu
minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe
bază de bere, IPA (bere blondă indiană), Kvass
(băutură nealcoolică), bere din malţ, must de
malţ,
vin de orz (bere), băuturi nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi nealcoolice
din malț,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele
de uz medical), extracte de hamei pentru
prepararea unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondenţă în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu berea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
bere pe bază de abonament, servicii de târguri
comerciale şi de
expoziţii comerciale, organizare de târguri
comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării
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de băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi,
conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, furnizare de alimente şi băuturi in
bistrouri,
furnizare de alimente şi băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante şi
baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de
băuturi în microberării, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii constând în furnizarea de
băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de
catering în exterior, servicii de catering, servicii
de terasă berărie.

───────

(210) M 2020 00785
(151) 04/02/2020
(732) SC CITY GROUP SRL, COMUNA

HERECLEAN NR. 1S, JUDEŢUL
SĂLAJ, PANIC, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

CITY GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, marketing.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, proiectare
industrială.

───────

(210) M 2020 00786
(151) 04/02/2020
(732) DANIEL GHEORGHE

GEORGESCU, STR. ION
CREANGĂ NR. 2C, LIMANU,
JUDEŢUL CONSTANŢA, VAMA
VECHE, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
#SE POATE!

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 00787
(151) 04/02/2020
(732) SC ATRIUM HOTELS

MANAGEMENT SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 112, ET. 3, CAMERA
311, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A ATRIUM HOTEL
BUCHAREST CITY CENTER
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(531) Clasificare Viena: 24.09.07; 24.01.15;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 00788
(151) 04/02/2020
(732) SC ATRIUM HOTELS

MANAGEMENT SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 112, ET. 3, CAMERA
311, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATRIUM COLLECTION
HOTEL PREDEAL

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.04; 27.05.01

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

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 00789
(151) 04/02/2020
(732) SC TITANIUM HOTELS SRL, STR.

UNIRII NR. 29, AP. 02, JUDEŢUL
BRAŞOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ATRIUM HOTEL MOUNTAIN
VIEW PREDEAL

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 24.01.13;
24.09.07; 27.05.01; 29.01.04

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

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 00790
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Cartiplus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00791
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Artrodez

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00792
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Artelast

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00793
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Erectomax

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00794
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Eremax

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00795
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA , STR.

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

(540)
Tusonal

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00796
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Ferolip

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00797
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Nanofer

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00798
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Lactobaby

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00799
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Urodep

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00800
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
BabyPic

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00801
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Hepatovert

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00802
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Hepatolive

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00803
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Heptilin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00804
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Hepatozin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00805
(151) 04/02/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)
Heptomax

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00806
(151) 04/02/2020
(732) KHALDOON TRADING SRL,

STR. PROGRESULUI NR.
102-108, MAGAZIA 2, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRILA CRISTIAN
POPESCU, SOS. PANTELIMON
NR. 286, BL. 41, SC. 3, AP.
103, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

nabeel PERFUMES
STAYS WITH YOU

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
25.01.25; 17.02.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, gri,
roz, alb

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale.

───────

(210) M 2020 00807
(151) 04/02/2020
(732) NATALIA TIMUS, CALEA VITAN,

NR. 211, BL. 30, SC. 1, ET 6, AP.
83, SECTOR 3, BUCURESTI,
031288, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Českyé Pivo Lager

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
25.01.05; 25.01.10

(591) Culori revendicate:albastru. roşu, alb,
verde, maro

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

32. Bere.
───────
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(210) M 2020 00810
(151) 04/02/2020
(732) TUDOREL-CLAUDIU DIACONU,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
134-138, BL. 11, SCARA C, ET. 1,
AP. 88, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANSARA JEWELRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.11.08

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de bijuterii
aur, bijuterii cu diamante, ceasuri, genţi şi
electronice (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai mod comod.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/02/2020

(210) M 2020 00811
(151) 04/02/2020
(732) DELIA GABRIELA DUMBRAVĂ,

INTRAREA ROMA NR. 1, JUD
TIMIS, TIMISOARA, 300560, TIMIȘ,
ROMANIA
ERSILIA CALINA ALEXA, STR.
LETEA NR. 4, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DORICA BOTĂU, CALEA
BOGDANEȘTILOR NR. 8, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300392, TIMIȘ,
ROMANIA
ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR. 25, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 307041, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA VERONICA DOGARU,
STR. DEJ NR. 13, BL. 84, SC. A,
AP. 13, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300637, TIMIȘ, ROMANIA
MĂRIOARA DRUGĂ, STR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 5,
JUD. TIMIS
, TIMISOARA, 300255, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STR.
MURES NR. 32, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUD. TIMIS,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
MONICA NEGREA, STR. DUZILOR
NR. 4, JUD. TIMIS, BECICHERECU
MIC, 307040, TIMIȘ, ROMANIA
VIORICA MIRELA POPA, STR.
BĂTRÂNĂ NR. 112A, JUD. TIMIS,
SANANDREI, 307040, TIMIȘ,
ROMANIA
ALEXANDRU ERNE RINOVETZ,
STR. BUENO AIRES NR. 48,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

DIANA NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR. 40, JUD. TIMIS,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SEA FLAVOR

(531) Clasificare Viena: 03.09.16; 03.09.17;
03.09.18; 27.05.01; 27.05.08

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

29. Produse din fructe de mare, produs tartinabil
pe bază de fructe de mare.

───────

(210) M 2020 00812
(151) 04/02/2020
(732) LA MANCACIOSU SRL, STR.

LINIA MARE, NR: 3, CAMERA NR.
3, JUD.GORJ, STĂNEȘTI, GORJ,
ROMANIA

(540)

LA POFTICIOSU`

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.01;
27.05.11; 08.07.17; 08.01.06

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

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering.
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───────

(210) M 2020 00813
(151) 04/02/2020
(732) UP, 27-29 AVENUE DES

LOUVRESSES, GENNEVILLIERS,
92230, FRANȚA

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

(540)

Up Fit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.04.18

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(Pantone 1375), negru

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

9. Dispozitive de procesare a datelor, aparate
de intercomunicare, carduri cu memorie şi
carduri cu microprocesoare, panouri de circuite
imprimate, carduri/cartele magnetice codate,
carduri/cartele magnetice de identificare, carduri
de plată, carduri de credit şi carduri codificate
sau magnetice, carduri magnetice preplătite,
carduri magnetice, optice, cu memorie sau cu
microprocesor electronic cu sau fără contact
(radio frecvenţă, infraroşu sau altele), de unică
folosinţă sau reîncărcabile, utilizabile în mod
preplătit sau postplătit, care pot conţine una
sau mai multe portofele electronice, carduri
magnetice de loialitate, maşini de bilete,
echipamente pentru procesarea de date şi
calculatoare, codificatoare magnetice, fişiere
cu imagini descărcabile , software (programe
înregistrate), software şi pachete de software
în special în legătură cu voucherele de plată,
carduri de plată şi servicii în legătură cu serviciile/
prestările furnizate salariaţilor, persoanelor
fizice, asociaţiilor, comitetelor firmelor sau celor
asimilate lor, firmelor şi autorităţilor locale sau
teritoriale, aplicaţii de software de calculator
descărcabile, aplicaţii de software de calculator
descărcabile pentru plată online, aplicaţii de
software de calculator descărcabile referitoare

la bani dematerializaţi, maşini de calculare,
maşini de facturat, hardware, mecanisme
pentru aparate pentru plăţi anticipate, memorii
pentru calculatoare, periferice de calculator,
programe de calculator înregistrate, procesoare
(unităţi central de procesare), programe de
calculator descărcabile, programe ale sistemului
de operare înregistrate pentru calculatoare,
suporturi magnetice de date, suporturi adecvate
pentru laptopuri, suporturi optice de date,
suporturi de înregistrare a sunetului, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uşi interblocate, panouri de afişaj electronic,
carduri cheie codate, monitoare (programe
de calculator), dispozitive de comunicaţii
electronice, incluzând dispozitive wireless
pentru procesarea plăţilor mobile, dispozitive
wireless pentru efectuarea tranzacţiilor de plată
contactless şi pentru cupoanele contactless,
discounturilor şi speciale, dispozitivelor wireless
pentru efectuarea tranzacţiilor contactless cu
retailerii, comercianţii şi furnizorii prin dispozitive
mobile utilizate pentru procesarea plăţilor.

16. Produse de imprimerie, prospecte, broşuri,
cupoane de hârtie, vouchere de plată din
hârtie, carduri de plată din hârtie sau plastic,
cecuri imprimate, carduri imprimate, publicaţii
imprimate, buletine informative, ziare, periodice,
tichete (bilete), bilete, vouchere imprimate,
ecusoane/insigne de identificare (articole de
birou), cataloage, huse pentru carnete de cecuri,
huse pentru ecusoane/insigne de identificare
(articole de birou), cărţi şi manuale, articole de
papetărie, articole de birou (cu excepţia mobilei),
materiale de instruire sau de învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, managementul comercial al
programelor de rambursare pentru alţii,
consultanţă de afaceri profesională, organizarea
de târguri comerciale pentru scop comercial sau
de publicitate, analiză, procesarea informaţiilor
comerciale, administrare comercială, servicii de
administrare comercială pentru achiziţionarea
de bunuri sau servicii prin cecuri sau
carduri preplatite, servicii de rapoarte sau
informaţii comerciale cu privire la distribuirea
şi folosirea cecurilor sau cardurilor preplatite,
managementul conturilor clienţilor conţinând
informaţii referitoare la cecuri şi carduri
preplatite, carduri cadou şi altor vouchere
de plată, managementul administrativ al
onorariilor profesionale şi fluxurilor de plată
între profesionişti, soluţii de management a
cheltuielilor de afaceri, incluzând: furnizarea de
consiliere de afaceri şi suport de afaceri pentru
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a ajuta afacerile să-şi gestioneze cheltuielile
de afaceri, administrarea programelor de
loialitate a clienţilor, managementul conturilor
clienţilor, organizarea, operarea şi supervizarea
programelor de loialitate pentru clienţi,
organizarea, operarea şi supervizarea
programelor stimulent şi a programelor de
premiere a clienţilor, organizarea, operarea şi
supervizarea programelor de loialitate pentru
angajaţi şi asociaţi, organizarea, operarea
şi supervizarea programelor stimulent şi
programelor de premiere pentru angajaţi şi
asociaţi, administrarea programelor stimulent
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
clienţi, administrarea comercială a licenţelor
pentru bunurile şi serviciile terţilor, consilierea,
organizarea şi managementul operaţiunilor
comerciale de loialitate a clienţilor, în
special pentru acordarea ofertelor promoţionale,
administrarea programelor de pliante frecvente,
servicii de afişare publicitară, asistenţă în
managementul companiilor industriale sau
comerciale, asistenţă în managementul de
afaceri, servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), lucrări de birou, colectarea
(incluzând compilarea) şi sistematizarea datelor
într-un fişier central, în special într-o
bază de date computerizată, compilarea
indexurilor informaţiilor în scop comercial
sau publicitar, compilarea informaţiilor într-
o bază de date computerizată, servicii de
contabilitate, consiliere de comunicaţii (relaţii
cu publicul), organizarea afacerilor şi consiliere
în materie de management, consultanţă
pentru managementul afacerilor, consiliere în
comunicare (publicitate), design de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare
(pliante, prospecte, materiale tipărite, mostre),
înregistrarea datelor şi comunicaţiilor scrise,
înregistrarea listelor de cadouri, evaluarea
afacerilor, compilarea statisticilor, studii de
marketing, facturare, informaţii de afaceri prin
siteuri web, informaţii de afaceri, informaţii în
legătură cu afacerile şi cu contactele comerciale,
informaţii comerciale şi consultanţă oferită
clienţilor referitoare la alegerea produselor şi
serviciilor, investigaţii de afaceri, închirierea de
maşini automate de vânzare, închirierea de
aparate şi maşini de birou, management de
tranziţie, marketing, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi intreţinerea
datelor într-o bază de date computerizată,
actualizarea şi întreţinerea informaţiilor în
registre, negocierea şi încheierea tranzacţiilor
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate, optimizarea
motorului de căutare în scopuri de promovare
a vânzărilor, administrare de afaceri pentru

furnizorii de servicii independenţi (wage
portage), previziuni economice, promovarea
vânzărilor pentru terţi, căutarea de sponsori,
relaţii cu publicul, servicii de loialitate
pentru clienţi pentru scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau de publicitate, reproducerea
documentelor, servicii de abonamente la ziare
pentru terţi, servicii de abonare la serviciile
de telecomunicaţii pentru terţi, servicii oferite
de agenţii de informaţii comerciale, servicii
de abonare la o baza de date computerizată
pentru terţi, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţionare de bunuri şi servicii pentru
alte firme), servicii ale agenţiilor de plasare
de forţă de muncă, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de consultanţă pentru
managementul de personal, servicii de consiliere
pentru conducerea afacerilor, servicii de
externalizare (asistenţă în afaceri), servicii de
expertiză în productivitatea afacerilor, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
conexiunea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenori care solicită finanţare, servicii
de intermediere comercială, sistematizarea de
informaţii într-o bază de date computerizată,
transcrierea comunicaţiilor (lucrări de birou).
41. Divertisment, informaţii referitoare la jocuri,
divertisment, furnizare de facilităţi de petrecere
a timpului liber, cluburi de sport, antrenament
(instruire), clase de fitness, divertisment radio,
închiriere de echipament de joacă, închiriere
de terenuri de sport, micro-editare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, furnizarea online de publicaţii electronice
nedescărcabile, furnizarea de facilităţi sportive,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de competiţii (educare sau divertisment),
organizarea de loterii, organizarea de expoziţii
cu scop cultural sau educaţional, organizarea şi
coordonarea de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii şi simpozioane, organizarea şi
coordonarea de concerte, organizarea şi
coordonarea de forumuri educaţionale sau de
instruire non-virtuale, organizarea de competiţii
cu sau fara premii, planificarea de petreceri
(divertisment), publicarea de cărţi, rezervarea
de locuri pentru spectacole, rezervarea de
lecţii sportive, rezervarea sesiunilor de fitness,
servicii de ticketing (divertisment), servicii de
tabără de vacanţă (divertisment), servicii de
tabere sportive, servicii de club (divertisment
sau educaţie), servicii de divertisment, distracţie,
servicii de instruire folosind simulatoare,
servicii de divertisment de televiziune, servicii
de divertisment radiofonic, organizarea şi
coordonarea de divertisment, jocuri, servicii
de jocuri oferite online (de la o reţea de
calculatoare), publicarea si împrumutarea de
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cărţi, scrierea şi publicarea de texte altele
decât pentru publicitate, publicarea electronică
online a cărţilor şi periodicelor, închirierea
de echipamente sportive exceptând vehiculele,
servicii de instruire referitoare la gimnastica,
instruire fizică, bodybuilding, aerobică, exerciţii
fizice, reabilitare fizică, dietă, nutriţie, sănătate
şi frumuseţe, furnizarea unei baze de date
de cercetare în domeniul fitnesului, predarea
tehnică a exerciţiilor sportive şi de bodybuilding
(instruire), servicii de antrenament, şi anume
instruirea în domeniul sportului, a pierderii în
greutate, bodybuilding şi relaxare, instruirea
liderilor/profesorilor de sport, organizarea şi
coordonarea sesiunilor de exerciţii fizice şi
cursurilor de cultură fizică şi sportive, servicii de
antrenori fizici, antrenament nutritional, servicii
de antrenori personali, educatie si instruire
sportive prin aplicaţii digitale, informaţii de
activităţi sportive, cursuri de dezvoltare sportive.
44. Servicii de saună, servicii de saună cu
infraroşu, furnizarea de facilităţi de saună,
servicii de sănătate referitoare la terapia de
relaxare, furnizarea de băi publice, închirierea
de duşuri, îngrijirea frumuseţii, masaje, servicii
oferite de saloane de frumuseţe, furnizare
de facilităţi de spa, servicii de balneoterapie,
fizioterapie, aromaterapie, servicii de baie
turcească, consiliere în domeniul sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii şi anume fitness
şi bunăstare (well-being), igienă şi îngrijirea
frumuseţii.

───────

(210) M 2020 00814
(151) 04/02/2020
(732) PIC ME PHOTOGRAPHY SRL-D,

STR. VOL II NR. 638, POZITIA NR.
653, TIP II, SAT VANATORI, JUD.
IASI, COMUNA POPRICANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

pic me! LOVE A LITTLE

(531) Clasificare Viena: 09.03.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00815
(151) 04/02/2020
(732) RADU-CATALIN COSTEA,

BLD. EROILOR NR. 30, BL.C2,
SC.A, ET.4, AP. 33, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DENTEXPERT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00816
(151) 04/02/2020
(732) RADU-CATALIN COSTEA,

BLD. EROILOR NR. 30, BL.C2,
SC.A, ET.4, AP. 33, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENTEXPERT MAGIC
CLINICĂ STOMATOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00817
(151) 04/02/2020
(732) RADU-CATALIN COSTEA,

BLD. EROILOR NR. 30, BL.C2,
SC.A, ET.4, AP. 33, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DENTEXPERT BOUTIQUE
STOMATOLOGIE

ESTETICĂ FACIALĂ

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00818
(151) 04/02/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
COPT LA JAR

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────
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(210) M 2020 00819
(151) 04/02/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
ELENA DOAMNA METODA

TRADITIONALA BRUT ROSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 00820
(151) 04/02/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PATRU PRINȚI Salam Carpatin

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.04.07;
03.04.18; 02.09.14; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00821
(151) 04/02/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
ALEXANDRU IOAN

CUZA METODA
TRADITIONALA EXTRA BRUT

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 00822
(151) 04/02/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDESI ,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

DELIZERIA COLECȚIONARI
DE SPECIALITĂȚI

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
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de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00823
(151) 04/02/2020
(732) CRONO TARD SRL, STR.

OLTULUI NR. 20, CAMERA 2,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
CLEȘTAR

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 00824
(151) 04/02/2020
(732) DANIROM SECURITY MOLDOVA

SRL, STR. PRINCIPALA NR.
1, JUDEȚUL NEAMȚ, SAT
CACIULESTI, COM. GIROV,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Danirom Security Moldova
SERVICII DE SECURITATE

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 26.01.03;
26.01.13; 24.07.23; 24.01.01; 24.01.07;
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu, bleumarin

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

37. Servicii de instalare, întreținere și reparare
sisteme de securitate.
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor, servicii de pază,
protecție, supravegherea de obiective, bunuri,
persoane și alte valori, servicii de monitorizare
(pază) și intervenție rapidă prin echipaje
specializate, activități de investigație a bunurilor
și persoanelor, consultanță în domeniul pazei.

───────
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(210) M 2020 00825
(151) 04/02/2020
(732) SC AGORA-ELECTRONIK

SRL, STR. NICOLAE IORGA
NR. 20, JUDEȚUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Valida MUSICAL
INSTRUMENTS

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.24;
27.05.01

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

15. Instrumente muzicale.
───────

(210) M 2020 00826
(151) 04/02/2020
(732) SC OALA DE CAFEA SRL,

STR. PIATA UNIRII NR. 6, AP.
5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

STREET COFFEE ROASTERS

(531) Clasificare Viena: 25.07.20; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.24

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

30. Cafea, băuturi pe bază de cafea.
───────

(210) M 2020 00827
(151) 04/02/2020
(732) AFINA JAMBOR, STR. DIMITRIE

ONCIUL NR. 21J, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Fotogenii

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/02/2020

(210) M 2020 00828
(151) 04/02/2020
(732) ADRIAN STEPAN, STR. AVRAM

IANCU NR. 32E, JUDEȚUL ARAD,
LIPOVA, 315400, ARAD, ROMANIA

(540)
BOOKNATION

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

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

───────

(210) M 2020 00829
(151) 04/02/2020
(732) DIVERS SEO MARKET SRL,

CALEA CRANGASI NR. 54,
BL. 4A ICEM, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060345,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Kamasutra

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

5. Produse farmaceutice pentru stimularea
erecției, preparate pentru stimularea apetitului.
35. Publicitate online, publicitate.

───────



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



(210) M 2020 00101
(151) 11/02/2019
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

Hygiene Home Limited,
103-105 BATH ROAD, SLOUGH,
BERKSHIRE, SL1 3UH, MAREA
BRITANIE

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GRAL. DAVID PRAPORGESCU
NR.7,SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

botanical origin

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
05.01.10; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
3. .Preparate pentru orice tip de curățare pentru
uz domestic, comercial, industrial și instituțional,
preparate de curățenie pentru toalete, căzi,
chiuvete și pardoseli, preparate de curățare
pentru suprafețe de bucătărie și baie, lavete
de unică folosință impregnate cu compuși de
curățare pentru utilizarea în băi și bucătării,
preparate de lustruire pentru bucătării și produse
de sticlărie, preparate de curățare pentru cuptor,
preparate de curățare pentru plite, preparate de
curățare pentru suprafețe vitro-ceramice și de
bucătărie, preparate de curățare pentru sticlă
și metal, preparate de curățarea ferestrelor,
preparate de albire și alte substanțe de curățare
pentru lenjerie, în stare solidă, fluidă sau sub
formă de gel, preparate de curățare pentru
lenjerie, preparate de curățare a covoarelor,
preparate de decalcifiere și abrazive pentru uz
domestic, balsamuri de rufe, detergenți și aditivi
de rufe, preparate pentru înlăturarea petelor,
accentuatori de aromă (produse de parfumare
a rufelor), preparate pentru prespălare și
înlăturarea petelor, scrobeală, albastru de
rufe, preparate de albire și alte substanțe
pentru utilizarea la spălarea vaselor, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și abrazive,

preparate de curățare, de împrospătare și
deodorizante pentru mașina de vase, agenți de
clătire, preparate pentru curățare și desfundarea
mașinilor de spălat vase, agenți de descalificare
și abrazivi pentru scopuri domestice, detergenți
de vase, toate produsele menționate mai sus cu
sau fără componente de dezinfectare, săpunuri,
detergenți, substanțe de îndepărtat rugina și
substanțe de îndepărtat grăsimea, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru prevenirea depunerilor de
calcare, rugină sau grăsime.

───────

(210) M 2020 00127
(151) 02/10/2018
(732) Reckitt & Colman (Overseas)

Hygiene Home Limited,
103-105 BATH ROAD, SLOUGH,
BERKSHIRE, SL1 3UH, MAREA
BRITANIE

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BOTANICAL ORIGIN

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

3. Preparate pentru orice tip de curățare pentru
uz domestic, comercial, industrial și instituțional,
preparate de curățenie pentru toalete, căzi,
chiuvete și pardoseli, preparate de curățare
pentru suprafețe de bucătărie și baie, lavete
de unică folosință impregnate cu compuși de
curățare pentru utilizarea în băi și bucătării,
preparate de lustruire pentru bucătării și produse
de sticlărie, preparate de curățare pentru cuptor,
preparate de curățare pentru plite, preparate de
curățare pentru suprafețe vitro-ceramice și de
bucătărie, preparate de curățare pentru sticlă
și metal, preparate de curățarea ferestrelor,
preparate de albire și alte substanțe de curățare
pentru lenjerie, în stare solidă, fluidă sau sub
formă de gel, preparate de curățare pentru
lenjerie, preparate de curățare a covoarelor,
preparate de decalcifiere și abrazive pentru uz
domestic, balsamuri de rufe, detergenți și aditivi
de rufe, preparate pentru înlăturarea petelor,
accentuatori de aromă (produse de parfumare
a rufelor), preparate pentru prespălare și
înlăturarea petelor, scrobeală, albastru de
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rufe, preparate de albire și alte substanțe
pentru utilizarea la spălarea vaselor, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și abrazive,
preparate de curățare, de împrospătare și
deodorizante pentru mașina de vase, agenți de
clătire, preparate pentru curățare și desfundarea
mașinilor de spălat vase, agenți de descalificare
și abrazivi pentru scopuri domestice, detergenți
de vase, toate produsele menționate mai sus cu
sau fără componente de dezinfectare, săpunuri,
detergenți, substanțe de îndepărtat rugina și
substanțe de îndepărtat grăsimea, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru prevenirea depunerilor de
calcare, rugină sau grăsime.

───────
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ERATĂ 
                                                            
 
 
            La depozitul M 2020 00721, din 03.02.2020, publicat în data de 10.02.2020, 
dintr-o eroare de dactilografiere denumirea mărcii a fost publicată în mod eronat. 
Denumirea corectă a mărcii este OTETELESANU. 
 
                                                                                                           
 


