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Cereri Mărci publicate în 24/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00851 04/03/2020 ASOCIAŢIA PROIECTE

PENTRU VIAŢĂ
ASOCIAŢIA PROIECTE
PENTRU VIAŢĂ

2 M 2020 00853 04/03/2020 ASOCIAȚIA SADHANA YOGA ASOCIAȚIA SADHANA YOGA

3 M 2020 01380 04/03/2020 FEN WANG W&FG W&Fashion Grace

4 M 2020 01687 04/03/2020 ASOCIATIA PLUSNATURA CARTEA FACE CASĂ BUNĂ CU
CALCULATORUL!

5 M 2020 01688 04/03/2020 EUROPROJECT SOLUTIONS
SRL

homeboyz. clothing co

6 M 2020 01694 04/03/2020 RĂZVAN - IOAN BABA JOY academy Centru
Educational

7 M 2020 01695 04/03/2020 ANDREEA TUDORACHE BEAUTY CONNECTION

8 M 2020 01696 04/03/2020 S.C. AGROUNIVERSAL
ULMENI S.R.L.

AGROUNIVERSAL ULMENI
Traditii din Baragan

9 M 2020 01697 04/03/2020 S.C. GUNEE'S S.R.L. FERMA CotcoDac păsări de ţară

10 M 2020 01698 04/03/2020 BAU STARK SRL BAU STARK

11 M 2020 01699 04/03/2020 FUNDATIA CULTURALA
BARTOC

FLOARE DE COLT F.C.B.

12 M 2020 01700 04/03/2020 FISH & HUNTING SRL Ocean Sun

13 M 2020 01701 04/03/2020 LEONTE MIHAI- GABRIEL FAIN la Cluj!

14 M 2020 01702 04/03/2020 PETRIC CAMELIA PFA aurul albinelor

15 M 2020 01703 04/03/2020 CALIN IONEL COMAN HANDSOME WOLF

16 M 2020 01704 04/03/2020 SC SABRINI COMPANY SRL Cel Mai PREȚIOS Da!

17 M 2020 01705 04/03/2020 CARMEN LIDIOARA SPIGHEL Lidiani OUR HEELS MAKE
YOUR OUTFIT COMPLETE

18 M 2020 01706 04/03/2020 TWO BROTHERS PRINT SRL LA PRINT

19 M 2020 01707 04/03/2020 SCIT Tehnology SRL f16

20 M 2020 01708 04/03/2020 BERE BAUTURI BUCURESTI
SA

IMPERIAL VODCA

21 M 2020 01709 04/03/2020 BALANCE CENTER SRL BALANCE CENTER Nutriţie pe
gustul Tău!

22 M 2020 01710 04/03/2020 SC TRADY 2000 SRL Totul pentru mobilă!

23 M 2020 01711 04/03/2020 MIRCEA-BOGDAN PETRE MACHINEMAN

24 M 2020 01712 04/03/2020 S.C. CSW POWER S.R.L. CSW
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 01713 04/03/2020 MIHAI VLADIMIR GRIGORE Jargon Deloup

26 M 2020 01714 04/03/2020 DRAGOS CTIN MOISA helppy Always helpful, always
happy

27 M 2020 01715 04/03/2020 SC REALITATEA MEDIA SA 100%

28 M 2020 01716 04/03/2020 ASOCIATIA DANCE WITH US STEP UP Dance ONE STEP
ONE DREAM

29 M 2020 01717 04/03/2020 ANDREI CRISTIAN CEBANU Eden

30 M 2020 01718 04/03/2020 ADRIAN-NICOLAE URSE MATEIU CAFFE

31 M 2020 01719 04/03/2020 ADRIAN-NICOLAE URSE ARTIZAN origini

32 M 2020 01720 04/03/2020 HELGA-FLORENTINA
BELCIOIU

HELGA TOYS

33 M 2020 01721 04/03/2020 CONSULTECH INDUSTRIAL
SUPPLIES SRL

CONSULTECH

34 M 2020 01722 04/03/2020 S.C. MONA-ZOL IMPEX S.R.L. CARMANGERIA BUNICILOR
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(210) M 2020 00851
(151) 04/03/2020
(732) ASOCIAŢIA PROIECTE PENTRU

VIAŢĂ, STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR. 196
A, JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ASOCIAŢIA PROIECTE

PENTRU VIAŢĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni şi pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 00853
(151) 04/03/2020
(732) ASOCIAȚIA SADHANA YOGA,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 196, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ASOCIAȚIA SADHANA YOGA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 01380
(151) 04/03/2020
(732) FEN WANG , STR. CAISULUI

NR. 50, JUDEŢUL ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

W&FG W&Fashion Grace

(531) Clasificare Viena: 09.09.14; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
bentițe pentru cap,
halate de baie, costume de baie întregi, sandale
de baie, eșarfe, glugi (îmbrăcăminte), șaluri,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
cravate, burtiere (lenjerie de corp), etole
(blănuri), șepci
(articole de îmbrăcăminte), mănuși (articole de
îmbrăcăminte), haine de ploaie, lenjerie de corp,
mantile,
ciorapi, șosete, bandane, blănuri
(îmbrăcăminte), pijamale, branțuri, tocuri pentru
încălțăminte,
voalete, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
gulere, maiouri de corp, bentițe de protecție
pentru urechi,
manșete (îmbrăcăminte), costume de plajă,
halate, șosete bărbătești, jupoane, colanți,
șorțuri (îmbrăcăminte), costume de bal mascat,
uniforme, viziere (șepci), saboți (încălțăminte),
bonete, jachete, espadrile, dispozitive anti-
alunecare pentru încălțăminte, papuci de baie,
bluze, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
berete, cizme cu șireturi, cizme, căpute de
încălțăminte, ghete, accesorii metalice pentru
încălțăminte, bombeuri de încălțăminte, cămăși,
tricouri, corsete (lenjerie), veste, jachete
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
combinezoane (lenjerie de corp), confecții,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele,
papuci de casă, fuste, chiloți, căptușeli
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confecționate (piese vestimentare), paltoane,
gabardine (îmbrăcăminte), gimnastică (pantofi
de gimnastică), jersee, pulovere, livrele,
manșoane (îmbrăcăminte), batiste de buzunar,
pelerine, șube, egări (pantaloni), tricoturi
(îmbrăcăminte), echipament de gimnastică,
sandale, sariuri, văluri (îmbrăcăminte), togi,
costume bărbătești și taioare, turbane, rochii
lungi de seară, încălțăminte de sport,
îmbrăcăminte pentru automobiliști.

───────

(210) M 2020 01687
(151) 04/03/2020
(732) ASOCIATIA PLUSNATURA, STR.

STĂNILEŞTI NR. 9A, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARTEA FACE CASĂ BUNĂ

CU CALCULATORUL!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Instrumente ştiinţifice de cercetare, navigaţie
şi învăţare, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computer
referitoare la proiectele educaţionale.
36. Analiză financiară, oferirea de informaţii
financiare, sponsorizare financiară, organizarea
colectelor monetare, strângerea de fonduri
caritabile, transfer electronic de fonduri,
stabilirea de fonduri pentru proiecte
educaţionale, studii financiare.
41. Publicarea on-line a cărţilor electronice,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea on-
line de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizarea on-line de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, publicarea
cărţilor, instruire practică (demonstraţii),
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, pentru scopuri culturale, educaţie
religioasă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaţionale furnizate de asistenţi
pentru nevoi speciale, furnizare de informaţii
în domeniul educaţiei, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2020 01688
(151) 04/03/2020
(732) EUROPROJECT SOLUTIONS

SRL, ALEEA AZUGA NR. 5, AP. 6,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400451, CLUJ, ROMANIA

(540)

homeboyz. clothing co

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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),în scopul vânzării sau al cumpărării
acestora 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, site-urilor web sau al emisiuni de tip
teleshopping,
servicii constând în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, publicitate
în legătură cu alte servicii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii
referitoare la ambalarea şi împachetarea
mărfurilor înainte de expediţie.

───────
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(210) M 2020 01694
(151) 04/03/2020
(732) RĂZVAN - IOAN BABA, BVD.

PIPERA NR. 200A, BL. B, ET.1,
AP. 9, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

JOY academy
Centru Educational

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01695
(151) 04/03/2020
(732) ANDREEA TUDORACHE, STR.

EMIL GARLEANU NR. 11, BL.C2,
ET. 6, AP. 27, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BEAUTY CONNECTION

(531) Clasificare Viena: 02.03.05; 02.03.16;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01696
(151) 04/03/2020
(732) S.C. AGROUNIVERSAL ULMENI

S.R.L., STR. UNIRII NR.3,
COMUNA ULMENI, JUDEŢ
CALARASI, SAT ULMENI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

AGROUNIVERSAL ULMENI
Traditii din Baragan

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.11;
03.04.18; 26.01.03; 26.01.16; 25.01.19;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

(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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01697
(151) 04/03/2020
(732) S.C. GUNEE'S S.R.L., STR.

MIRCEA CEL BATRAN BL. CK10,
SC. B, AP.19, JUDEŢ CONSTANTA,
LOC. MIHAIL KOGĂLNICEANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

FERMA CotcoDac
păsări de ţară

(531) Clasificare Viena: 02.07.02; 02.07.04;
03.07.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
(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
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2020 01698
(151) 04/03/2020
(732) BAU STARK SRL, STR. RUDENI

NR. 38, JUDEŢ ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BAU STARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2020 01699
(151) 04/03/2020
(732) FUNDATIA CULTURALA

BARTOC, INTRAREA DRIDU NR.4,
SECTOR 1,, BUCURESTI, 013206,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLOARE DE COLT F.C.B.

(531) Clasificare Viena: 05.05.10; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, galben, verde, maro, negru

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

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

───────

(210) M 2020 01700
(151) 04/03/2020
(732) FISH & HUNTING SRL, STR.

NARCISELOR, NR.94, CAMERA
1, BL. 17B, SCARA 1, ET. 4,
AP.14, SECTPR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ocean Sun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.

───────
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(210) M 2020 01701
(151) 04/03/2020
(732) LEONTE MIHAI- GABRIEL, STR.

VIIŞOAREI NR.2, AP.10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAIN la Cluj!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, produţia de muzică, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), planificare de
petreceri (divertisment), servicii de studiouri de
înregistrare, compunerea de melodii, organizare
de spectacole (servicii de impresari).

───────

(210) M 2020 01702
(151) 04/03/2020
(732) PETRIC CAMELIA PFA, SAT

CORNENI NR. 46, JUDETUL
CLUJ, COMUNA ALUNIŞ, CLUJ,
ROMANIA

(540)

aurul albinelor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Miere şi produse din miere, lăptişor de matcă
şi propolis pentru alimentaţie umană.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
produselor apicole.

───────

(210) M 2020 01703
(151) 04/03/2020
(732) CALIN IONEL COMAN, STR.

NICOLAE DARABAN NR. 14,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
HANDSOME WOLF

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

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

───────
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(210) M 2020 01704
(151) 04/03/2020
(732) SC SABRINI COMPANY SRL,

CALEA NAŢIONALĂ NR. 72,
PARTER, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
Cel Mai PREȚIOS Da!

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, amulete (bijuterii), coliere (bijuterii),
bijuterii prețioase, bijuterii emailate, bijuterii
cloisonne, medalioane (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), bijuterii personale, bijuterii fantezie,
camee (bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări
(bijuterii), inele (bijuterii), bijuterii-pandantive,
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), perle (bijuterii),
bijuterii cu diamante, bijuterii din aur, aur filat
(bijuterii), insigne decorative (bijuterii), bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, imitații de
bijuterii, bijuterii fantezie, imitații, pietre sintetice
(bijuterii), bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, închizători pentru bijuterii,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii pentru copii,
bijuterii de corp, crucifixe ca bijuterii, bijuterii
de fildeș, pietre pentru bijuterii, bijuterii pentru
cap, bijuterii din platină, lanțuri de bijuterii, cutii
pentru bijuterii, casete de bijuterii, ace de rever
(bijuterii), bijuterii din metale prețioase, casete
pentru bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii
(montate), bijuterii confecționate din bronz,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii confecționate
din aur, imitații de bijuterii ornamentale, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, ace bijuterii
pentru pălării, casete de bijuterii, nemetalice,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru uz
personal, brățări de identificare [bijuterii], bijuterii
cu pietre prețioase, strasuri pentru confecționat
bijuterii, săculeți pentru bijuterii, adaptați, bijuterii
confecționate din cristal, bijuterii confecționate
din
sticlă, cutii muzicale pentru bijuterii,
caboșoane pentru fabricarea bijuteriilor, bijuterii
confecționate din metale prețioase, cutii din lemn
pentru bijuterii, talismane (bijuterii) din metale
comune, broșe placate cu aur (bijuterii), bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate din
metale neprețioase, bijuterii placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
lănțișoare de siguranță pentru bijuterii, piese
și accesorii pentru bijuterii, cutii de prezentare

pentru bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii,
casete pentru bijuterii, din metal, genți tip rulou
pentru bijuterii, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, casete pentru bijuterii
[sipete sau cutii], lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), cutii pentru bijuterii
din metale prețioase, casete de bijuterii din
metale prețioase, casete din metale prețioase
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, bijuterii fiind articole
din metale prețioase, casete pentru bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din perle de cultură, bijuterii placate cu aliaje
din metale prețioase, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, ace de rever
din metale prețioase (bijuterii), bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii
din metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, brățări fabricate din
materiale textile brodate (bijuterii), brățări de
plastic sub formă de bijuterii, clipsuri pentru șaluri
sub formă de bijuterii, bijuterii sub formă de
articole din pietre prețioase, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, articole semifinisate din pietre
prețioase utilizate în producția de bijuterii,
cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele din
metale prețioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, inele de logodnă, verighete.
35. Servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, publicitate, publicitate online, publicitate
și marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în cinematografe, publicitate prin
bannere, publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate, inclusiv publicitatea
online
în rețele informatice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, promovarea vânzărilor, optimizarea
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motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexare web în scop comercial sau
publicitar, promovarea comercială, promovare a
vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare
de expoziții comerciale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
afișaj publicitar, distribuire de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, întocmirea de texte de publicitate
comercială, distribuție și difuzare de material
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), publicarea de texte publicitare (cronică
publicitară).

───────

(210) M 2020 01705
(151) 04/03/2020
(732) CARMEN LIDIOARA SPIGHEL,

STR. PRIMAVERII NR. 69,
JUDETUL ILFOV, OSTRATU,
077066, ILFOV, ROMANIA

(540)

Lidiani OUR HEELS MAKE
YOUR OUTFIT COMPLETE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roz, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Curele din metal.
9. Încălțăminte de protecție, încălţăminte
împotriva accidentelor, curele pentru telefonul
mobil, curele pentru camere foto, curele pentru
aparate telefonice.
10. Curele de strângere pentru scopuri
medicale.

14. Curele de ceas, catarame pentru curele de
ceas, curele din piele pentru ceas, curele de ceas
din piele, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, bijuterii, amulete (bijuterii), coliere
(bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
bijuterii cloisonne, medalioane (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), bijuterii personale, bijuterii fantezie,
camee (bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări
(bijuterii), inele (bijuterii), bijuteriipandantive,
broșe (bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii
din aur, aur filat (bijuterii), insigne decorative
(bijuterii), broșe decorative (bijuterii), bijuterii
de damă, imitații de bijuterii, bijuterii fantezie,
imitații, bijuterii, inclusive imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii pentru copii, bijuterii
pentru față, bijuterii de corp, bijuterii de fildeș,
crucifixe ca bijuterii, bijuterii pentru cap, bijuterii
din platină, lanțuri de bijuterii, cutii pentru bijuterii,
casete de bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii confecționate
din bronz, cutii pentru bijuterii (montate), casete
pentru bijuterii (montate), bijuterii confecționate
din aur, bijuterii pentru împodobire personală,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru uz personal, casete de bijuterii,
nemetalice, brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii cu pietre prețioase, strasuri pentru
confecționat bijuterii, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
fire din metale prețioase (bijuterii), brose
placate cu aur (bijuterii), talismane (bijuterii) din
metale comune, bijuterii din metale prețioase
placate, bijuterii confecționate din metale
neprețioase, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, bijuterii fiind articole din
metale prețioase, bijuterii confecționate din perle
de cultură, bijuterii placate cu aliaje din metale
prețioase, brățări fabricate din material textile
brodate (bijuterii), bijuterii sub formă de articole
din pietre prețioase.
18. Huse pentru încălțăminte pentru călătorie,
serviete (marochinărie), mape pentru conferinţă
(marochinărie), truse de toaletă (marochinărie),
genţi de voiaj (marochinărie), portcarduri
(marochinărie), curele din piele, curele pentru
portmonee, curele de harnașament, curele din
piele (șelărie), curele de umăr din piele, curele
pentru genți de mână, curele din imitație de piele,
curele de piele pentru bagaje, curele de bagaje
cu încuietori, bice cu mai multe curele (bice), saci
de haine pentru călătorie, genți pentru haine,
genți de voiaj din piele pentru haine.
20. Huse pentru haine.
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22. Curele de piele pentru manevrarea
încărcăturilor.
24. Material textil de căptușeală pentru
încălțăminte, materiale de in de căptușeală
pentru încălțăminte, lenjerie, lenjerie de masă
(feţe de masă, nu din hârtie), lenjerie pentru
pătuțuri.
25. Saboți (încălțăminte), balerini (încălțăminte),
încălțăminte impermeabilă, cauciucuri
(încălțăminte), căpute de încălțăminte,
încălțăminte de lucru, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de stradă, încălțăminte de
atletism, încălțăminte pentru sport, încălțăminte
de sport, încălțăminte pentru antrenament,
încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte pentru
munte, încălțăminte pentru călărit, încălțăminte
de fotbal, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru
pescuit, curele pentru încălțăminte, încălțăminte
din vinil, încălțăminte pentru apă, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru timpul liber, balerini
(încălțăminte de damă), încălțăminte, nu pentru
sport, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte cu închidere cu arici, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, încălțăminte pentru munte
(cizme de alpinism), botoșei (încălțăminte din
lână pentru bebeluși), părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, încălțăminte de schi și snow-board și
părți ale acestora, huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, curele (accesorii
vestimentare), curele din piele (îmbrăcăminte),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie), lenjerie intimă, lenjerie lungă,
corsete (lenjerie intima), lenjerie de corp, lenjerie
pentru gravide, corsete (lenjerie de corp),
lenjerie intimă tip boxer, suspensoare (lenjerie de
corp), combinezoane (lenjerie de corp), lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă de damă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, boxeri pentru
băieți (lenjerie intima), lenjerie intimă de unică
folosință, body-uri (lenjerie de corp), haine pentru
copii, haine de stradă, haine de ploaie, haine
de casă, haine tip parka, haine de iarnă, haine
și jachete de blană, haine de stradă pentru
fete, haine de stradă pentru femei, haine de
ținută informală (casual), haine de stradă pentru
băieți, haine de stradă pentru copii, haine de
stradă pentru bărbați, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine impermeabile de purtat în

aer liber, haine de lucru, haine din lână, haine
tricotate.
26. Cheotori (închizători) pentru încălțăminte,
urechi pentru șireturi de
încălțăminte(pasmanterie), benzi pentru lenjerie
de damă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii.
40. Vopsirea încălțămintei, fabricare de
încălțăminte.
42. Servicii de design de încălțăminte, creare
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la
acoperirea capului, design de bijuterii, servicii de
design de bijuterii.

───────

(210) M 2020 01706
(151) 04/03/2020
(732) TWO BROTHERS PRINT SRL,

STR. ROMANIA MUNCITOARE NR.
26, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

LA PRINT

(531) Clasificare Viena: 27.01.05; 27.05.01;
27.05.08; 01.15.15

(591) Culori revendicate:roz (HEX #E4087F),
negru (HEX #1C1A16), alb (HEX
#FFFFFF)

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

35. Publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, producție de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare,
difuzarea de materiale publicitare, difuzare de
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, realizare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
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distribuirea de materiale publicitare tipărite,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
publicare de materiale și texte publicitare, servicii
de difuzare de materiale publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
închiriere de spații, timp și materiale publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii de grafică
publicitară.
40. Tipărire de materiale publicitare, tipărire
ștampile, servicii de tipărire de articole de
papetărie, servicii de tipărire digitală la cerere de
cărți și alte documente.

───────

(210) M 2020 01707
(151) 04/03/2020
(732) SCIT Tehnology SRL, STR. VALEA

GARBOULUI NR. 123, AP. 31,
JUD. MURES , FLORESTI, 407280,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
f16

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

35. Analiza datelor comerciale, analiza afacerilor
comerciale, publicitate, administrație comercială,
intermediere afaceri, comerţ online.

───────

(210) M 2020 01708
(151) 04/03/2020
(732) BERE BAUTURI BUCURESTI SA,

INTRAREA ABATORULUI NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA GLINA,
IF, ROMANIA

(540)
IMPERIAL VODCA

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

33. Băuturi alcoolice (cu exepţia berii).

───────

(210) M 2020 01709
(151) 04/03/2020
(732) BALANCE CENTER SRL, STR.

TEPES VODA NR. 13, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

BALANCE CENTER
Nutriţie pe gustul Tău!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 05.05.20

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
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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.
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01710
(151) 04/03/2020
(732) SC TRADY 2000 SRL, CALEA

CALARASILOR NR. 114, BIROUL
NR. 1, PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Totul pentru mobilă!

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

clase:
35. 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 ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al catalagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 01711
(151) 04/03/2020
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13, BL.
A5, SC. 3, ET. 3, AP. 48, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MACHINEMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 27.01.25

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

clase:
12. Biciclete, biciclete motorizate, biciclete
electrice, biciclete-taxi, biciclete pliabile, biciclete
sport, biciclete cu pedale, semnalizatoare
pentru biciclete, portbagaje pentru biciclete,
biciclete de livrare, biciclete pliabile electrice,
motoare de biciclete, componente structurale
de biciclete, remorci pentru biciclete (riyakah),
biciclete fără pedale (vehicule), remorci pentru
transport de biciclete, genţi pentru portbagaje
de biciclete, suporturi de biciclete pentru
vehicule, trotinete (vehicule), trotinete cu
pedale, trotinete electrice (vehicule), trotinete
de zapadă tip sanie, paraşute, rucsacuri pentru
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paraşute, paraşute pentru paraşutism: voaluri
de paraşute, hamuri pentru paraşute, mânere
de deschidere a paraşutei, vehicule, vehicule
submarine, vehicule electrice, vehicule amfibii,
vehicule spaţiale, vehicule automobile, vehicule
articulate, vehicule utilitare, vehicule acvatice,
vehicule plutitoare, remorci (vehicule), vehicule
remorcate, vehicule marine, vehicule maritime,
vehicule terestre, vehicule subacvatice, sănii
(vehicule), vehicule hibride, vehicule autonome,
vehiculele terestre, portschiuri pentru vehicule,
portbagaje pentru vehicule, vehicule fără pilot,
parbrize pentru vehicule, vehicule cu container,
vehicule ghidate automat, scutere nemotorizate
(vehicule), vehicule cu roţi, vehicule electrice
terestre, vehicule cu autotîncărcare, vehicule
de teren, vehicule cu şenile, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule sportiv-utilitare, roți de
vehicule, portbagaje pentru vehicule, vehicule
de camping, vehicule terestre locomotoare,
vehicule cu trei roți, vehicule pentru călătorii
aeriene, vehicule pentru călătorii terestre,
vehicule pentru transportul pasagerilor, vehicule
terestre acționate electric, motoare de vehicule
terestre, vehicule nautice cu motor, vehicule
pentru locomoție maritimă, vehicule de uz
acvatic, scaune ejectabile pentru vehicule,
vehicule acționate la distanță, vehicule
controlate la distanță, vehicule pentru asistență
rutieră, vehicule de locomoție terestră, vehicule
terestre cu motor, vehicule de transport
autonome, vehicule submersibile cu pilot,
vehicule cu două roți, vehicule pentru călătorii
pe apă, vehicule electrice utilizate în aer,
vehicule de transport fără șofer, vehicule
electrice utilizate în apă, motoare electrice
pentru vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, vehicule pentru călătorii pe
mare, vehicule motorizate pe două roți, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule și mijloace
de transport, mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre, vehicule submarine acționate
de la distanță, vehicule pentru orice tip
de teren, vehicule cu motor pe două roți,
motoare de vehicule pe două roți, motorizări,
inclusiv motoare pentru vehicule terestre, părți
și accesorii pentru vehicule terestre, vehicule
terestre și mijloace de transport, vehicule cu jet
pentru sporturi nautice, părți și accesorii pentru
vehicule de apă, vehicule care funcționează
pe bază de energie eoliană, părți și accesorii
pentru vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
subacvatice acționate de la distanță pentru
transport, vehicule subacvatice autonome pentru
inspecții ale fundului mării, vehicule comandate
de la distanță pentru inspecţii subacvatice,
vehicule de transport care nu sunt conduse de
om, snowmobiluri, scutere, scutere motorizate,

scutere electrice, scutere de apă, scutere cu
motor, scutere (pentru transport), scutere cu
autobalans, scutere electrice cu autobalans,
scutere electrice cu o roată, scutere motorizate
și nemotorizate de transport personal, scutere
electrice cu autobalans cu o roată, rulote, rulote
de camping, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, aeroglisoare, aeronave ușoare,
aeronave fără pilot, baloane cu aer cald, sănii
pentru transport pe zăpadă.
18. Rucsacuri, mini-rucsacuri, rucsacuri cu
rotile, rucsacuri pentru drumeții: genți sportive,
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, huse
pentru încălțăminte, curele din piele, curele
pentru patine, curele pentru bagaje, curele de
harnașament, curele de umăr, curele din piele
(șelărie), curele de umăr din piele, curele pentru
genți de mână, curele din imitație de piele,
curele de piele pentru bagaje, borsete, centuri
din piele, centuri pentru umeri, chingi din piele,
cufere și geamantane, geamantane cu rotile,
genți: genți de mână, genți de lucru, genți de
plajă, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport,
genți de voiaj pentru pantofi, genți impermeabile,
genți multifuncționale pentru atleți, genți pentru
gimnastică, genți pentru haine, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți pentru sport, genți
și portofele din piele, hamuri (harnașament),
umbrele și parasolare.
25. Clăpari pentru snowboard, mănuși pentru
snowboard, mănuși cu un deget pentru
snowboard, șepci sportive, maiouri sportive,
tricouri sportive fără mâneci, costume
sportive pentru jogging, îmbrăcăminte: brâuri
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte), șorturi
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte): corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
îmbrăcăminte pentru automobiliști,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
din piele, îmbrăcăminte pentru cicliști,
bretele pentru îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte pentru surf,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte termice,
curele din piele (îmbrăcăminte), costume
de jogging (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, șepci
(articole de îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, corsete (articole
de îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), eșarfe
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(articole de îmbrăcăminte), cămăși purtate
peste îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
pentru schi, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, curele din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de
îmbrăcăminte din piele, piele din piele pentru
motocicliști, articole de îmbrăcăminte pentru
triatlon, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
pantaloni de jogging (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte pentru patinaj
artistic, jambiere pentru genunchi (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete care sunt articole de
îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
îmbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănușile de golf), părți
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte impermeabilă,
încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte de sport, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru drumeții, încălțăminte pentru alergare,
încălțăminte de sport), încălțăminte pentru
alpinism, încălțăminte pentru apă, curele
pentru încălțăminte, articole de încălțăminte,
încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), șosete joase pentru
încălțăminte, încălțăminte pentru timpul
liber, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte, nu pentru sport, dispozitive anti-
alunecare pentru încălțăminte, încălțăminte cu
închidere cu arici, încălțăminte de plajă și
sandale, articole de încălțăminte pentru plajă,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu talpă ortopedică, încălțăminte pentru
munte (cizme de alpinism), crampoane pentru
atașare pe încălțăminte sport, articole pentru
acoperirea capului, articole termice pentru
acoperirea capului, bonete (articole care servesc
la acoperirea capului), articole din piele care
servesc la acoperirea capului, curele (accesorii
vestimentare), haine impermeabile de purtat

în aer liber, echipament sportiv, pantaloni
sportivi, pantaloni matlasați de uz sportiv, cămăși
matlasate de uz sportiv, pantaloni scurți matlasați
de uz sportiv, cizme de zăpadă, pantaloni de
zăpadă.
28. Biciclete statice de antrenament, plăci
de snowboard, dispozitive de fixare pentru
snowboard-uri, schiuri, schiuri alpine, schiuri
nautice, schiuri cu rotile, genți pentru schiuri,
canturi de schiuri, cutii pentru transportul
schiurilor acvatice, legături de schiuri și piesele
acestora, dispozitive de fixare pentru schiuri
alpine, bețe de ski pentru schiuri cu rotile,
jocuri sportive, boburi (aparate sportive), mânere
pentru articole sportive, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), cutii adaptate
pentru articole sportive, plase folosite cu
scopuri sportive, protecții pentru pumni (articole
sportive), plase pentru jocuri sportive cu minge,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții pentru brațe adaptate
pentru activități sportive, suporturi de protecție
pentru umeri și coate (articole sportive),
protecții pentru coate pentru utilizare la mersul
pe bicicleta (articole sportive), elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), curele pentru
planșe de surfing, curele pentru plăci de surf,
curele pentru plăci cu vele, curele de prindere
pentru plăci de bodyboarding, curele pentru
picior pentru plăci cu vele, curele pentru fixarea
piciorului pe plăcile cu vele, aeromodele, aparate
pentru antrenament sportiv, blocstarturi pentru
evenimente sportive, apărătoare de tibie pentru
uz sportiv, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, genunchiere de uz sportiv pentru patinaj,
genunchiere de uz sportiv pentru skateboard,
apărători de tibie de uz sportiv, bandaje de mâini
pentru uz sportiv, protecții pentru mână adaptate
pentru uz sportiv, apărători elastice pentru
umeri, pentru uz sportiv, skateboarduri, vâsle
pentru skateboard, skateboarduri (echipament
recreativ), genți pentru skateboard-uri, protecții
pentru braţe pentru skateboard, role pentru plăci
de skateboard, roțile pentru plăci de skateboard,
protecții pentru cot folosite la skateboard,
protecții pentru coate pentru practicarea
skateboard-ului, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru skateboard, sănii
pentru zăpadă (articole de joacă), sănii de
zăpadă de uz recreativ, legături de schi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, vânzare
prin licitație a vehiculelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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vehicule, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), management promoțional pentru
personalități sportive, promovare de competiții
și evenimente sportive, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive (pentru terți), servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licenţă referitoare
la evenimente sportive internaționale, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte: servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu îmbrăcăminte în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate în cinematografe,
agenţii de publicitate, publicitate în reviste,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii promoționale de publicitate,

publicitate directă prin poștă: promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și marketing, servicii de promovare
și publicitate, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate în sectorul
transport și livrare, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate și marketing online, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate privind
vânzarea de vehicule motorizate, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
prin afișarea de reclame pe baloane, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, publicitate pentru produsele altor
comercianți care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, marketing comercial
(în afară de comercializare), pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți: servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, demonstrație de vânzare
(pentru terți), servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, intermedierea contractelor
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de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte: servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul

prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare pentru alte
persoane, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, managementul
afacerilor sportivilor, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști.
39. Închirieri de biciclete, servicii de utilizare de
biciclete la comun, furnizare de informații despre
servicii de închiriere de biciclete,
închiriere de vehicule, depozitare de vehicule,
locație de vehicule, închirieri de vehicule,
transport de vehicule, livrare de vehicule,
închiriere de vehicule, organizarea închirierii de
vehicule, închirieri de vehicule terestre, închirieri
(charter) de vehicule, închiriere de vehicule
terestre, închirieri de vehicule motorizate,
închiriere de vehicule rutiere, asistență pentru
vehicule cu motor, închirieri (charter) de
vehicule terestre, închiriere de vehicule de
agrement, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de transport al vehiculelor, transport
cu vehicule acționate de om, închiriere de
vehicule echipate cu nacele, închirierea de
vehicule dotate cu GPS, închirieri de spații de
parcare pentru vehicule, transport cu vehicule
motorizate pe doua roti, închirieri de vehicule
și aparate de zbor, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci și
de vehicule maritime, închiriere de locuri de
parcare și garaje pentru vehicule, închiriere de
scutere pentru transport, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitarea și păstrarea
articolelor de îmbrăcăminte: transport aerian,
închirierea de aeronave, servicii de curierat
aerian, transport aerian de mărfuri, servicii
de transport aerian, consultanță în domeniul
transportului aerian, organizarea transportului
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport terestru, maritim şii aerian.
41. Organizare de curse de biciclete, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete,
instruire privind conducerea vehiculelor, instruire
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în întreținerea vehiculelor, închirierea de
echipament pentru sport (cu excepția
vehiculelor), servicii de instruire referitoare
la conducerea vehiculelor cu patru roți,
activități sportive, antrenamente sportive, servicii
sportive, cronometrarea manifestărilor sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea turneelor
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții si turnee
sportive, produc\ie de evenimente sportive,
rezervare de instalatii sportive, servicii pentru
parcuri sportive, activităţi sportive si culturale,
organizarea de competiţii sportive, organizare de
turnee sportive, furnizare de instalaţii sportive,
organizarea de competiţii sportive, coordonare
de evenimente sportive, închiriere de instalaţii
sportive, organizare de evenimente sportive
şi de cornpetitii sportive, exploatare de locaţii
sportive, activităţi sportive şi de recreere,
arbitraj în cadrul evenimentelor sportive, servicii
furnizate de cluburi sportive, servicii sportive şi
de fitness, servicii de pariuri sportive online,
servicii din domeniul pariurilor sportive, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
cluburi de agrement cu instalaţii sportive,
supervizare şi arbitraj în evenimente sportive,
furnizare de instalaţii pentru evenimente
sportive, producţie de evenimente sportive
pentru radio, producţie de evenimente sportive
pentru filme, organizare de competiţii sportive de
pescuit, pregătire cu privire la activităţi sportive,
furnizare de instalaţii pentru turnee sportive,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, servicii de antrenament pentru activităţi
sportive, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, activităţi de divertisment,
sportive şi culturale, organizare şi coordonare
de evenimente sportive, furnizare de instalaţii
sportive de antrenament, furnizare de baze
sportive pentru schi, furnizare de informaţii
despre activităţi sportive, organizare şi
coordonare de competiţii sportive, coordonare
de evenimente sportive în direct, cursuri de
pregăire în activităţi sportive, servicii educative,
de divertisment şi sportive, închiriere de
echipament şi instalaţii sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de competiţii si evenimente sportive, organizare
de evenimente şi concursuri sportive, organizare
de activităţi sportive sau competiţii: organizare
de evenimente şi competiţii sportive, organizare
de activităţi sportive şi competiţii: organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
furnizarea de informaţii legate de evenimente

sportive, coordonare de evenimente sportive
electronice în direct, organizare, planificare şi
coordonare de competiţii sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunităţilor,
punere la dispoziţie de instalaţii pentru
cluburi sportive, rezervare de locuri pentru
spectacole şi evenimente sportive, furnizare
de instalaţii pentru activităţi sportive de
recreere, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, furnizare de instalaţii
pentru evenimente sportive, competiţii sportive şi
de atletism şi programe de decernare de premii,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, furnizare de baze
sportive pentru campionate de patinaj artistic,
furnizare de baze sportive pentru campionate de
patinaj viteza: Servicii de consultanţă referitoare
la organizarea de manifestări sportive, angajarea
de personalităţi sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanţă), organizare de
activităţi sportive pentru tabere de vară, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de rezervare de
bilete şi locuri la evenimente sportive, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
instalaţii sportive pentru campionatele de patinaj
de viteză şi artistic, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la faţa locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de spectacole, producţie de
spectacole, organizarea de spectacole aviatice,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizarea de
spectacole aeriene, organizarea de spectacole
culturale, organizare de spectacole în direct,
prezentări de spectacole în direct, producţia de
spectacole în direct, producţie de spectacole şi
filme, organizare de spectacole de divertisment,
servicii de spectacole în direct, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizare
şi realizare de spectacole aviatice, organizare
de spectacole vizuale şi muzicale, organizare
de spectacole în scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de competiţii educative, antrenări
pentru competiţii automobilistice, organizare
de competiţii recreative, organizare de jocuri
şi competiţii, organizare si coordonare de
competiţii, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de competiţii sub forrmă
de curse, organizare şi coordonare de competiţii
de atletism, organizare de competiţii de patinaj
pe gheaţă, organizare de competiţii de patinaj
pe role, organizare de competiţii referitoare la
vehicule cu motor, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), fotografii
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aeriene, cursuri de fitness aerian (aerial fitness,
concursuri de aerobic, servicii de filmări aeriene,
furnizarea de instalaţii pentru actlvltăţl de
recreere în aer liber, servicii de formare cu
privire la comercializarea de vehicule, actlvităţi
culturale, servicii culturale, furnizare de activităţi
culturale, coordonare de activităţi culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de cormpetiţii în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de seminarii în materie de activităţi culturale,
organizarea de competiţii, organizare de
competiţii în scopuri recreative, organizare de
competiţii în scopul instruirii, organizare de
competiţii de atletism, organizare de competiţii
de iahturi, organizare de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, servicii de rezervare
şi vânzare de bilete pentru evenimente,
antrenament sportiv, arbitraj sportiv, coaching
sportiv, educaţie sportivă, pregătire sportivă,
servicii de educaţie sportivă, servicii de pregătire
sportivă, cursuri de pregătire sportivă, servicii
de educare sportivă, închiriere de echipament
sportiv pentru scufundări, informaţii cu privire la
educaţia sportivă, furnizare de informaţii legate
de sportivi, închiriere de echipament sportiv sau
pentru exerciţii fizice, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, închiriere de
skateboarduri.

───────

(210) M 2020 01712
(151) 04/03/2020
(732) S.C. CSW POWER S.R.L., STR.

EMIL RACOVIȚĂ NR. 35-39, VILA
AJ 60, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CSW

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții demolări, curățenie și întreținere.

───────

(210) M 2020 01713
(151) 04/03/2020
(732) MIHAI VLADIMIR GRIGORE, BLD.

CAMIL RESSU NR. 31, BL.N3,
SC. 1, ET. 4, AP. 20, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Jargon Deloup

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Marketing pe internet, difuzarea publicității
pe internet pentru terți, servicii de informații
comerciale, prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcăbilă, promovare de concerte muzicale,
38. Furnizarea accesului la paginile web cu
muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală pe
internet, furnizarea accesului la site-uri web cu
muzica în format mp3 pe internet, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, transmitere de
date audio pe internet, transmitere de date pe
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date video pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală de
calculatoare sau internet, distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea informatică
globală sau prin internet, transfer și raspândire
de informații și date prin rețele de calculatoare
și internet, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet.
41. Divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
producţia de muzică, editare de muzică,
reprezentaţii de muzică live, organizare de
divertisment muzical, organizare de evenimente
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producţie de videouri muzicale, producţie
de înregistrări muzicale, publicare de texte
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
prezentare de reprezentaţii muzicale, organizare

de spectacole muzicale, organizare de
interpretări muzicale, concerte muzicale pentru
radio, producţie de spectacole muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, producere
de concerte muzicale, servicii de mixare
muzicală, reprezentaţii muzicale în direct,
prezentare de spectacole muzicale, interpretare
de muzică şi canto, concerte de muzică în
direct, compunere de muzică pentru terţi, servicii
de muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, servicii de editare de muzică, servicii de
divertisment muzical animat, reprezentaţie de
dans, muzică şi teatru, servicii de editare şi
înregistrare muzicală, producţie de înregistrări
sonore şi muzicale, organizare şi coordonare
de concerte muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, organizare de spectacole
vizuale şi muzicale, organizare de spectacole
muzicale în direct, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, producţie de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web de pe internet cu muzică în
format mp3, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
furnizare de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) pentru site-uri web mp3 de pe
internet, publicare de lucrări muzicale, servicii
de biblioteci muzicale, spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, servicii de rezervare de bilete
şi locuri la concerte muzicale: selectare și
compilare de muzică preînregistrată în vederea
difuzării de către terţi, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2020 01714
(151) 04/03/2020
(732) DRAGOS CTIN MOISA, STR.

ARON COTRUS NR. 57, SC. C,
ETAJ 3, AP. 57, BUCURESTI,
0131431, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

helppy Always
helpful, always happy

(531) Clasificare Viena: 01.01.03; 27.05.17;
27.05.25; 26.04.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 3553C), albastru deschis
(Pantone 3005C)

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

37. Servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de curățenie domestică, servicii de
curățare a tavanelor.

───────

(210) M 2020 01715
(151) 04/03/2020
(732) SC REALITATEA MEDIA SA,

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI NR.
172-176, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

100%

(531) Clasificare Viena: 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 01716
(151) 04/03/2020
(732) ASOCIATIA DANCE WITH

US, STR. DREPTĂŢII NR. 24,
BL.F2, SC.3, AP.40, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STEP UP Dance ONE
STEP ONE DREAM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.07.02; 02.03.08; 02.01.08

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

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

───────

(210) M 2020 01717
(151) 04/03/2020
(732) ANDREI CRISTIAN CEBANU,

STR. FRUMUSANI NR. 2, AP.
42, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Eden

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

43. Servicii de bar, servicii de cafenea, sServicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
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şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de restaurante udon
and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 01718
(151) 04/03/2020
(732) ADRIAN-NICOLAE URSE, STR.

VOLUMULUI NR. 22, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MATEIU CAFFE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

30. Cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea.

───────

(210) M 2020 01719
(151) 04/03/2020
(732) ADRIAN-NICOLAE URSE, STR.

VOLUMULUI NR. 22, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARTIZAN origini

(531) Clasificare Viena: 25.12.25; 25.01.25;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

30. Cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea.

───────

(210) M 2020 01720
(151) 04/03/2020
(732) HELGA-FLORENTINA BELCIOIU,

STR. MAGNETULUI NR. 54,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HELGA TOYS

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, verde deschis, fucsia,
galben

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

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

───────

(210) M 2020 01721
(151) 04/03/2020
(732) CONSULTECH INDUSTRIAL

SUPPLIES SRL, STR. PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, ETAJ
6, CAMERA 640, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013701,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CONSULTECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășă minte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, Imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

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 01722
(151) 04/03/2020
(732) S.C. MONA-ZOL IMPEX S.R.L.,

STR. APELOR NR. 36A, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CARMANGERIA BUNICILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 03.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru,
crem

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────



Erată Referitor la depozitul M 2020/01106/13.02.2020, publicat la data de 18.02.2020, serviciile corecte sunt:  Clasa 35: Consultanţă privind strategiile de comunicare în relaţiile publice; consultanţă privind strategiile de comunicare în publicitate; studii de marketing; servicii de informaţii privind marketing-ul; cercetare de marketing; marketing; machetare pentru promoţiile publicitare sau de vânzări; servicii de externalizare (asistenţă de afaceri); promovarea vânzărilor pentru terţi; sistematizarea informaţiilor în baze de date computerizate; marketing cu public ţintă; optimizarea traficului site-urilor web.   Clasa 42: Consultanţă în proiectarea site-urilor web; servicii de externalizare în domeniul tehnologiei informației; consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei (IT); computerizare în nori (cloud computing); crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia informaţiei); găzduirea site-urilor (site-uri web).    



Erată 

 

Referitor la depozitul M2020/01682, publicat în data de 

23.03.2020, se scoate de la publicare deoarece taxa de 

depunere și de publicare nu a intrat în contul OSIM. 


