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Cereri Mărci publicate în 25/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01677 05/03/2020 DENT ESTET CLINIC S.A. 20 and counting DE The future of

dentistry. Now.

2 M 2020 01723 05/03/2020 SC TISORO INTERNATIONAL
SRL

NURIA

3 M 2020 01724 05/03/2020 ASOCIATIA
DISTRIBUITORILOR
DE CARBURANTI SI
COMBUSTIBILI

ECARBURANTI

4 M 2020 01725 05/03/2020 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

5 M 2020 01726 05/03/2020 ANTENA TV GROUP SA AS

6 M 2020 01728 05/03/2020 S.C. GRAVOLUX SILVER S.R.L. Cadoul Tău Personalizat

7 M 2020 01729 05/03/2020 ICL COMPUTERS WONDER
SRL

epil point beauty skin salon

8 M 2020 01730 05/03/2020 CALIMANESTI CACIULATA SA Centrul de Agrement
CĂCIULATA

9 M 2020 01731 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Bank

10 M 2020 01732 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Brokerage

11 M 2020 01733 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Buy

12 M 2020 01734 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Money

13 M 2020 01735 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Flash

14 M 2020 01736 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Pay

15 M 2020 01737 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Yes

16 M 2020 01738 05/03/2020 FLORIN-PĂSTOREL MATIS Fixul - un stil de viata sanatos

17 M 2020 01739 05/03/2020 TBI BANK EAD TBI Call

18 M 2020 01740 05/03/2020 CALIMANESTI CACIULATA SA Centrul de Agrement COZIA

19 M 2020 01741 05/03/2020 S.C. EVOLUTION RBK S.R.L. ECLER by DesserTime

20 M 2020 01742 05/03/2020 ADRIAN TINCA
ADRIAN-TOMA ORDEAN
AUREL VASILESCU
CONSTANTIN CAMARASAN

COMPACT

21 M 2020 01743 05/03/2020 CALIMANESTI CACIULATA SA Centrul de Agrement
CĂLIMĂNEȘTI

22 M 2020 01744 05/03/2020 NICOLETA MARIANA NICULAE InterAgro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 01745 05/03/2020 MIRELA PITU PI 2 COMMON SENSE MAKES

SENSE

24 M 2020 01746 05/03/2020 ALINA MARIA ȘAITOȘ COFAR TIME TO REMEMBER

25 M 2020 01747 05/03/2020 AUTO SERVICE PECICA SRL ASP

26 M 2020 01748 05/03/2020 ARNOLD KISS EXIT GAMES

27 M 2020 01749 05/03/2020 EFFECTIVE ADVERTISING
AGENCY SRL

Meditoo the best learning partner

28 M 2020 01750 05/03/2020 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

CANNAMANIA

29 M 2020 01751 05/03/2020 SC GOLDIELAB TECH SRL BeeFast

30 M 2020 01752 05/03/2020 SC ONTHEMARKET BUSINESS
IMOB SRL

www.onthemarket.ro

31 M 2020 01753 05/03/2020 DIESEL SRL
TAXI PRO NAPOCA SRL

TAXI ONLINE CLUJ

32 M 2020 01755 05/03/2020 STATIM IMPEX SRL SALVITA

33 M 2020 01756 05/03/2020 ADRIAN-LUCIAN NICA flying elephant

34 M 2020 01757 05/03/2020 ADRIAN-LUCIAN NICA big LITTLE FESTIVAL

35 M 2020 01758 05/03/2020 CUSTOMER EXPERIENCE
CREATORS SRL

Carpaţi

36 M 2020 01759 05/03/2020 SC MEDIA DESIGN ART
PROIECT SRL

MEDIA DESIGN ART PROIECT

37 M 2020 01760 05/03/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

GARDEN GOURMET
INCREDIBLE BURGER

38 M 2020 01761 05/03/2020 SC AUTO GROUP CMB SRL THOR

39 M 2020 01762 05/03/2020 ION DUR SAECULUM

40 M 2020 01763 05/03/2020 IULIAN GEORGE TANASOV Cutia cu Fundiţă

41 M 2020 01764 05/03/2020 DAN STEFAN POPESCU Johnny Blaze

42 M 2020 01765 05/03/2020 MOTHER EARTH GAIA SRL liane

43 M 2020 01766 05/03/2020 SORINA - ALINA OANCEA Le Sommelier Wine Bar &
Brasserie

44 M 2020 01767 05/03/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ
DE SPORT COLUMBOFIL A
ROMÂNIEI

45 M 2020 01769 05/03/2020 GLORING FACTOR SRL GO SUSHI

46 M 2020 01770 05/03/2020 GLORING FACTOR SRL SUSHI GO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 01772 05/03/2020 CUSTOMER EXPERIENCE

CREATORS SRL
NAŢIONALE

48 M 2020 01774 05/03/2020 SC SABRINI COMPANY SRL Sabrini - Celebrate your Precious
Moments

49 M 2020 01779 05/03/2020 SC KANDIA DULCE SRL AUTENTIC ROM BUZZ

50 M 2020 01802 05/03/2020 URSUS BREWERIES SA T

51 M 2020 01805 05/03/2020 URSUS BREWERIES SA T TIMIȘOREANA T POVESTEA
MERGE MAI DEPARTE

52 M 2020 01806 05/03/2020 URSUS BREWERIES S.A Impreuna ducem povestea mai
departe

53 M 2020 01807 05/03/2020 URSUS BREWERIES S.A Impreuna mergem mai departe

54 M 2020 01808 05/03/2020 SC UNIDOOS PARA LA
MUSICA SRL

hi SUSHI BAR

55 M 2020 01819 05/03/2020 AGRO-CHIRNOGI S.A. MĂRIUCA

56 M 2020 01820 05/03/2020 ASOCIATIA ADVENTURE LIFE Pașaport pentru Succes
Inteligență emoțională
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(210) M 2020 01677
(151) 05/03/2020
(732) DENT ESTET CLINIC S.A.,

SOSEAUA NORDULUI NR.
82-92, TRONSON CONSTANCE,
DEMISOL, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

20 and counting DE The
future of dentistry. Now.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.15; 27.07.02; 27.07.11; 26.04.18

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

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

───────

(210) M 2020 01723
(151) 05/03/2020
(732) SC TISORO INTERNATIONAL

SRL, CALEA CRANGASI NR.
24, BL 47, SC A, ET 4, AP 14,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060338,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NURIA

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

clase:
9. Ochelari de soare.
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).
18. Genţi, poşete, portmonee, portofele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, agenţii de servicii de
import-export, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01724
(151) 05/03/2020
(732) ASOCIATIA DISTRIBUITORILOR

DE CARBURANTI SI
COMBUSTIBILI, STR.
CONDUCTELOR NR. 7, COMUNA
TARGSORU VECHI, JUD.
PRAHOVA, SAT ZALHANA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ECARBURANTI

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

4. Combustibili şi materiale pentru iluminat.
───────

(210) M 2020 01725
(151) 05/03/2020
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L., STR. ION TUCULESCU
NR. 19, AP. 68, BL. 37C, ET.8,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena: 24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 01726
(151) 05/03/2020
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AS

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

35. Publicitate, inclusiv închiriere şi
comercializare de spaţiu publicitar, respectiv
punerea la dispozitia terţilor a unor spaţii
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune, publicaţiilor online, portalurilor şi site-
urilor web.
38. Telecomunicaţii, servicii de forumuri de
discuţii pe internet, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2020 01728
(151) 05/03/2020
(732) S.C. GRAVOLUX SILVER S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 48, JUD.
MEHEDINTI,, MALOVĂȚ, 227315,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)
Cadoul Tău Personalizat

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

14. Bijuterie din argint, lănțișoare de bijuterie
pentru coliere, bijuterii cu pietre ornamentale,
bijuterii cu pietre prețioase, podoabe (bijuterii),
produse de bijuterie, bijuterii, bijuterii
semiprețioase, lănțișoare de bijuterie pentru

brățări, bijuterii care conțin aur, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
medalioane(bijuterii), lanțuri (bijuterii), bijuterii
personale, bijuterii fantezie, cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive, bijuterii
din aur, bijuterii de damă, lanțuri de bijuterii,
bijuterii din metale prețioase, bijuterii fabricate
din argint, bijuterii confecționate din aur, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii din metale neprețioase,
fir de argint (bijuterii), brățări de identificare
(bijuterii), brelocuri sub formă de bijuterii
(decorațiuni mici sau bagatele), ceasuri cu
brățară, brățări, brățări de prietenie, brățări de
aur, brățări placate cu aur, brățări placate cu
argint, brățări fabricate din materiale textile
brodate (bijuterii).

───────

(210) M 2020 01729
(151) 05/03/2020
(732) ICL COMPUTERS WONDER

SRL, STR. MAGNOLIEI NR. 8,
COMUNA TÂRGŞORU VECHI,
JUD. PRAHOVA, SAT STREJNICU,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

epil point beauty skin salon

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 26.11.12;
26.04.12; 26.04.18; 29.01.13; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.11

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────
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(210) M 2020 01730
(151) 05/03/2020
(732) CALIMANESTI CACIULATA SA ,

CALEA LUI TRAIAN NR. 910, NR.
910-912-914, JUD. VÂLCEA
, CĂLIMĂNEŞTI, 245600, VALCEA,
ROMANIA

(540)
Centrul de Agrement

CĂCIULATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de hoteluri.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri.

───────

(210) M 2020 01731
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

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

(540)
TBI Bank

(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01732
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

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

(540)

TBI Brokerage

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01733
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

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

(540)

TBI Buy

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01734
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADYHIKOTYEC STR , SOFIA,
1421, BULGARIA

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

(540)

TBI Money

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01735
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADZHIKOTZEV STR
1421 , SOFIA, BULGARIA

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

(540)

TBI Flash

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01736
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADZHIKOTZEV STR
1421 , SOFIA, BULGARIA

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

(540)

TBI Pay

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2020

(210) M 2020 01737
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADZHIKOTZEV STR
1421 , SOFIA, BULGARIA

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

(540)

TBI Yes

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii
(Solicitămprotecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01738
(151) 05/03/2020
(732) FLORIN-PĂSTOREL MATIS, STR.

RETEZAT NR. 7A, COM. GIROC,
JUD. TIMIŞ, SAT CHIŞODA, TIMIȘ,
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)
Fixul - un stil de viata sanatos

(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 01739
(151) 05/03/2020
(732) TBI BANK EAD, 52-54 DIMITAR

HADZHIKOTZEV STR
1421 , SOFIA, BULGARIA

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

(540)

TBI Call

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
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(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01740
(151) 05/03/2020
(732) CALIMANESTI CACIULATA SA ,

CALEA LUI TRAIAN NR. 910, NR.
910-912-914, JUD. VÂLCEA
, CĂLIMĂNEŞTI, 245600, VALCEA,
ROMANIA

(540)
Centrul de Agrement COZIA

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

41. Servicii de divertisment furnizate de hoteluri.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2020 01741
(151) 05/03/2020
(732) S.C. EVOLUTION RBK S.R.L.,

ALEEA GARII NR. 7A, COM.
ISALNITA, JUD. DOLJ, SAT
ISALNITA, DOLJ, 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)

ECLER by DesserTime

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.02;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (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).

───────
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(210) M 2020 01742
(151) 05/03/2020
(732) ADRIAN TINCA, STR. DE MIJLOC

NR. 137, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA
ADRIAN-TOMA ORDEAN, CALEA
MOŞILOR NR. 231, BL. 41A,
SC. 1, ET. 6, AP. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
AUREL VASILESCU, ALE.
SOMESUL MIC NR. 3, BL. F4,
SC. 2, ET. 1, AP. 21, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CONSTANTIN CAMARASAN ,
STR. VASILE LUCACIU NR. 12,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, 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)
COMPACT

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (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).
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 01743
(151) 05/03/2020
(732) CALIMANESTI CACIULATA SA ,

CALEA LUI TRAIAN NR. 910, NR.
910-912-914, JUD. VÂLCEA
, CĂLIMĂNEŞTI, 245600, VALCEA,
ROMANIA

(540)
Centrul de Agrement

CĂLIMĂNEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de hoteluri.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2020 01744
(151) 05/03/2020
(732) NICOLETA MARIANA NICULAE,

STR. PORTULUI NR. 10, JUD.
TELEORMAN, ZIMNICEA,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

InterAgro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.13.25

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
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plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală, bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, alimente pentru
animale, malţ.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
(servicii de agenţii de import-export),
administraţie comercială (servicii oferite de un
lanţ de magazine), lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de extracţii pietre şi nisip.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, producerea de
energie electrică.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2020 01745
(151) 05/03/2020
(732) MIRELA PITU, 34B, PIPERA-

TUNARI, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PI 2 COMMON SENSE
MAKES SENSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01746
(151) 05/03/2020
(732) ALINA MARIA ȘAITOȘ COFAR

, STR. BRÂNDUŞEI NR. 1A,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
ORADEA, 410541, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
TIME TO REMEMBER

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

37. Servicii de construcții de clădiri, servicii de
instalare și de reparații
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01747
(151) 05/03/2020
(732) AUTO SERVICE PECICA SRL,

STRADA 1 NR. 53, JUDEŢUL
ARAD, PECICA, ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

ASP

(531) Clasificare Viena: 14.07.09
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare și de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 01748
(151) 05/03/2020
(732) ARNOLD KISS , STR. SOVATA NR.

26, BL. C1, ET. 7, AP. 44, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410290, BIHOR,
ROMANIA

(540)

EXIT GAMES

(531) Clasificare Viena: 14.05.02; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare.
41. Organizarea de evenimente culturale și
artistice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2020

(210) M 2020 01749
(151) 05/03/2020
(732) EFFECTIVE ADVERTISING

AGENCY SRL, STR. RADU
COSMIN NR. 4, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Meditoo the best
learning partner

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație și instruire, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, furnizare de
seminare
online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de învățământ la distanță
oferite
online, furnizare de informații și știri online în
domeniul formării profesionale, servicii educative
online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, organizarea de activități educative
destinate studenț
ilor, organizarea de cursuri educative destinate
studenților, educație și instruire, coordonare de
cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, publicarea de materiale multimedia
online,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de informații despre învățământ online,
publicare de cărți și periodice electronice online.

───────

(210) M 2020 01750
(151) 05/03/2020
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L. ,
STR. ROMANICIERILOR NR. 5, BL.
C 14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
CANNAMANIA

(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
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 cur
ățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substan
țe dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,
ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/03/2020

articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornic
ărie şi pentru măsurarea timpului.
, Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghe
țate comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, ră
saduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare orale
pentru fumă
tori, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01751
(151) 05/03/2020
(732) SC GOLDIELAB TECH SRL , STR.

PROF. GHEORGHE COSTAFORU
NR. 5, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BU, ROMANIA

(540)

BeeFast

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere , prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor teleshopping,
servicii de intermediere comercială, servicii de
intermediere în achiziţii.
36. Servicii de intermediere financiară.
38. Telecomunicaţii şi în special furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru servicii de
teleshopping, primirea şi transmiterea de mesaje
şi imagini asistate de calculator, închirierea
de aparatură destinată transmiterii de mesaje,
furnizarea accesului la baze de date.
39. Transport şi în special transport de mărfuri,
precum şi orice tip de transmitere de produse şi
corespondenţă (curierat), livrare de colete prin
curierat.
42. Furnizarea accesului la site-uri electronice
şi în special la o platformă on-line care
asigură transportul coletelor de la furnizori către
beneficiari, servicii de redirecţionare a site-urilor
web, găzduirea unui site web on-line pentru
crearea şi găzduirea de micro site-uri web.

───────
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(210) M 2020 01752
(151) 05/03/2020
(732) SC ONTHEMARKET BUSINESS

IMOB SRL, STR. MOISESTI NR.
65, CAMERA NR. 1, COMUNA
CIOCĂNEŞTI, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, SAT CIOCĂNEŞTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

www.onthemarket.ro

(531) Clasificare Viena: 01.03.06; 07.01.24;
27.05.01; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 01753
(151) 05/03/2020
(732) DIESEL SRL, STR.

DOROBANŢILOR NR. 114,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400117, CLUJ, ROMANIA
TAXI PRO NAPOCA SRL, STR.
GIORDANO BRUNO NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, AP. 5,
JUDEŢUL CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TAXI ONLINE CLUJ

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 26.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#000000), galben
(HEX=#FFAB05, HEX=#FFBA3D)

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

39. Transport, transport de persoane, respectiv
servicii de taximetrie sau de curierat, organizarea
de călătorii.

───────
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(210) M 2020 01755
(151) 05/03/2020
(732) STATIM IMPEX SRL, COMUNA

MOLDOVENEŞTI NR.
465, JUDEŢUL CLUJ, SAT
MOLDOVENEŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)

SALVITA

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.02

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

clase:
3. Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate cosmetice.
5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical, suplimente dietetice pentru uz uman.
35. Servicii de agenţii de import şi export cu
privire la produsele din clasele 3 si 5, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasele 3 şi 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri
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.

───────

(210) M 2020 01756
(151) 05/03/2020
(732) ADRIAN-LUCIAN NICA, STR.

ŞAPTE DRUMURI NR. 16, BL.
36B, SC. B, ET.3, AP. 57, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

flying elephant

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (Hex #D4ECEA)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii ale agenţilor de
publicitate, servicii de distribuire de prospecte,
direct sau prin poştă, distribuirea de mostre
(eşantioane).

───────
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(210) M 2020 01757
(151) 05/03/2020
(732) ADRIAN-LUCIAN NICA, STR.

ŞAPTE DRUMURI NR. 16, BL.
36B, SC. B, ET.3, AP. 57, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

big LITTLE FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Hex#ffcc00),
negru (Hex#0d0d0d, #4d3d3d)

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

35. Publicitate, servicii ale agenţilor de
publicitate, servicii de distribuire de prospecte,
direct sau prin poştă, distribuirea de mostre
(eşantioane).
41. Activităţi sportive şi culturale, servicii
de divertisment, amuzament sau recreerea
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01758
(151) 05/03/2020
(732) CUSTOMER EXPERIENCE

CREATORS SRL, STR. AV.
POPISTEANU NR. 54A, CLADIREA
2, BIROUL 214 RESCO-WORK04,
ET.2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Carpaţi

(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 06.01.02;
29.01.15; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roşu, alb, negru

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 01759
(151) 05/03/2020
(732) SC MEDIA DESIGN ART PROIECT

SRL, STR. MIHAI VITEAZUL NR.
193, JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
CORNU, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MEDIA DESIGN ART PROIECT
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(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2766c), galben (Pantone 395c), verde
(Pantone 367c), roşu (Pantone 485c),
portocaliu (Pantone 1375c)

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

7. Prese tipografice, maşini tipografice, maşini
industriale de imprimerie cu jet de cernală.
9. Aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice.
16. Fotografii (tipărite), gravuri fotografice,
portrete, postere, materiale tipărite, tipărituri
(gravuri), aparate pentru montarea fotografiilor,
reprezentări grafice, tipărituri grafice, fluturaşi
publicitari, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), albume, panouri
publicitare din hârtie sau carton.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afisaj
(panouri publicitare), servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, machetare pentru
promoţiilor publicitare sau vânzări, servicii
de fotocopiere, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 01760
(151) 05/03/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

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

(540)
GARDEN GOURMET

INCREDIBLE BURGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Înlocuitori de carne pe bază de legume,
produse vegane şi vegetariene tip carne
procesată, înlocuitori de carne pe bază de
plante, proteină vegetală texturată pentru
utilizare ca înlocuitor de carne, carne procesată,
produse din pui şi peşte, carne, carne de pui şi
peşte.

───────

(210) M 2020 01761
(151) 05/03/2020
(732) SC AUTO GROUP CMB SRL,

STR. TRIBUNUL ANDREICA NR.
2A, JUDEŢ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)

THOR

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

clase:
4. Lubrifianţi şi unsori industriale, ceară,
lubrifianţi pentru automobile şi motoarele
autovehiculelor, lubrifianţi pe bază de ulei, ulei
lubrifiant, uleiuri de gresare, unsoare de lubrifiere
şi unsori pentru automobile (unsori auto),
uleiuri pentru motoare, uleiuri lubrifiante pentru
motoare pe benzină, uleiuri pentru automobile,
uleiuri extrafine pentru motoare, uleiuri minerale
pentru motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
motor, aditivi nechimici pentru combustibili aditivi
nechimici pentru uleiuri de transmisie, şi pentru
cutii de viteză.

───────
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(210) M 2020 01762
(151) 05/03/2020
(732) ION DUR, STR. CONSTITUTIEI

NR. 23, SC. B, ET. 6, AP. 28,
JUEDŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

SAECULUM

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

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

───────

(210) M 2020 01763
(151) 05/03/2020
(732) IULIAN GEORGE TANASOV, STR,

POPORULUI NR. 37, BL. 11, SC.
A, AP. 3, JUDEŢ CONSTANŢA,
MEDGIDIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cutia cu Fundiţă

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 09.01.10;
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2020 01764
(151) 05/03/2020
(732) DAN STEFAN POPESCU, STR.

ANA DAVILA NR.6, BL. A3,
SC. A, AP.42, ET.2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050493,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Johnny Blaze

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Tricouri, pantaloni, pantaloni scurţi, jachete,
jachete din denim, geci de piele, geci, paltoane,
cămăşi, pantaloni de trening, hanorace,
pulovere: şepci, căciuli, lenjerie intimă, şosete.

───────

(210) M 2020 01765
(151) 05/03/2020
(732) MOTHER EARTH GAIA SRL,

CALEA MOŞILOR NR. 158,
PARTER, MODUL P26, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

liane

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii oferite de restaurant,
bistro, ceainarii, servicii oferite de baruri,
cafenele, snack-bar-uri, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 01766
(151) 05/03/2020
(732) SORINA - ALINA OANCEA,

STR. NEPTUN NR. 26, SC. B, AP.
20, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Le Sommelier Wine
Bar & Brasserie

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi.

───────

(210) M 2020 01767
(151) 05/03/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ

DE SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere, administrație comercială.
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2020 01769
(151) 05/03/2020
(732) GLORING FACTOR SRL, SOS.

ANDRONACHE NR. 203, BIROU
1GF, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GO SUSHI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.01.04; 01.03.07; 05.03.20

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 01770
(151) 05/03/2020
(732) GLORING FACTOR SRL, SOS.

ANDRONACHE NR. 203, BIROU
1GF, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUSHI GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.03.09; 04.01.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2020 01772
(151) 05/03/2020
(732) CUSTOMER EXPERIENCE

CREATORS SRL, STR. AV.
POPISTEANU NR. 54A, CLADIREA
2, BIROUL 214 RESCO-WORK04,
ET.2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAŢIONALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

(591) Culori revendicate:negru, rosu, alb

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

34. Tutun şi înlocuitor de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 01774
(151) 05/03/2020
(732) SC SABRINI COMPANY SRL,

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

(540)
Sabrini - Celebrate your

Precious Moments
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Inele de logodnă, cercei, cercei de aur,
cercei pentru piercing, cercei de argint, cercei cu
pandantiv, cercei din metale prețioase, clipsuri
ca bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, bijuterii-pandantive, pandantive pentru
lanțuri de ceas, pandantive confecționate din
metale prețioase sau placate cu acestea,
verighete, inele (bijuterii), inele din aur, inele
de argint, inele din platină, inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, brățări
(bijuterii), brățări de aur, brățări din mărgele,
talismane pentru brățări, brățări de ceas, brățări
de argint, brățări metalice pentru ceasuri, brățări
și ceasuri combinate, brățări de identificare
(bijuterii), brățări din metale prețioase, lănțișoare
de
bijuterie pentru brățări, brățări pentru ceasuri de
mână, lanțuri din metale prețioase pentru brățări,
brățări de plastic sub formă de bijuterii, lanțuri
de bijuterie din metale prețioase pentru brățări
de gleznă, talismane pentru coliere, talismane
(bijuterii) din metale comune, bijuterii, amulete
(bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii cloisonne, medalioane
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, camee (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), broșe (bijuterii), ace (bijuterii), perle
(bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii din
aur, aur filat (bijuterii), insigne decorative
(bijuterii), broșe 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,
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accesorii pentru bijuterii, bijuterii pentru copii,
bijuterii pentru față, 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 confecționate din
plastic, 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, bijuterii cu pietre
prețioase, fire de argint (bijuterii), strasuri pentru
confecționat bijuterii, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din cristal, cutii
muzicale pentru bijuterii, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii confecționate din metale
prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii, broșe
placate cu aur (bijuterii), fire din metale prețioase
(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,
casete pentru bijuterii (sipete sau cutii), lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii), cutii
pentru 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, husa tip rulou pentru depozitarea
bijuteriilor, 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 de bijuterii (cutii)
din metale prețioase, casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, 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, metale prețioase, metale
prețioase semiprelucrate, butoni din metale
prețioase, insigne din metale prețioase, lingouri
de metale prețioase,
ceasuri din metale prețioase, coliere din metale
prețioase, lanțuri din metale prețioase, aliaje din
metale prețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, trofee confecționate din metale
prețioase,
medalii confecționate din metale prețioase,
metale prețioase brute sau semiprelucrate,
metale prețioase și aliajele acestora, trofee
placate cu metale prețioase, insigne de rever din
metale prețioase, obiecte de artă
din metale prețioase, cupe pentru premii
din metale prețioase, butoni de manșetă
realizați din metale prețioase și pietre prețioase,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, butoni de manșetă placați
cu metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole de bijuterie
realizate din metale prețioase, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru coliere, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, articole de bijuterie realizate din
aliaje de metale prețioase, ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie, aur,
monede din aur, lingouri de aur, medalii de aur,
ceasuri din aur, lănțișoare de aur, aur și aliajele
sale,
ceasuri din aur laminat, butoni de manșetă din
aur, lingouri din aliaje de aur, aliaje pe bază de
aur,
instrumente de ceasornicărie confecționate din
aur, obiecte de artă din aur emailat, argint,
lingouri din argint, aliaje de argint, bijuterie
din argint veritabil, lingouri din aliaje de argint,
obiecte de artă de argint (bijuterii),
ceasuri de mână din argint, platină (metal),
lingouri din aliaje de platină, aliaje de platină,
lingouri de
platină, ceasuri de mână din platină, rubin,
diamante, diamante tăiate, topaz, smaralde,
safire, turmaline
(pietre semiprețioase), piese și accesorii pentru
instrumente de măsurare a timpului, butoni de
cămașă,
cutii pentru butoni, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de manșetă placați cu argint,
butoni
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de manșetă și ace de cravată, ceasuri, ceasuri
sportive, ceasuri mecanice, ceasuri electrice,
ceasuri
digitale, ceasuri automate, cronografe (ceasuri),
cutii pentru ceasuri, lanțuri pentru ceasuri,
ceasuri cu
ceramică, ceasuri de cronometrare, ceasuri
pentru scufundări, ceasuri cu cuarț, închizătoare
pentru ceasuri,
ceasuri de buzunar, piese pentru ceasuri, ceasuri
de damă, ceasuri cu lanț, accesorii pentru
ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri, ace pentru ceasuri,
ceasuri de mână, mecanisme de ceasuri,
cadrane pentru
ceasuri, coroane pentru ceasuri de mână,
ceasuri cu mecanisme cu cuarț, curele din plastic
pentru ceasuri,
casete de prezentare pentru ceasuri, huse
pentru ceasuri de mână, ceasuri digitale cu
cronometre automate,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
carcase de ceasuri de mână, cutii de prezentare
pentru ceasuri,
ceasornice și ceasuri de mână, curele pentru
ceasuri de mână, curele de încheietură pentru
ceasuri, ceasuri
mecanice cu întoarcere automată, Ceasuri de
mână cu pedometre, mecanisme de ceasornice
și ceasuri,
ceasuri cu o funcție de memorare, curele din
materiale sintetice pentru ceasuri, mecanisme
acționate electric pentru ceasuri de mână,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice.
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, organizare
de 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, promovarea

commercială promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare
de expoziții comerciale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexare web în scop commercial sau
publicitar, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
distribuirea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare (cronică publicitară), distribuție
și difuzare de material publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), creare de
texte publicitare şi în scop promotional, publicare
de material şi texte publicitare, afişaj publicitar.
37. Lustruirea bijuteriilor, remontare de bijuterii,
reparare de bijuterii, reparare sau întreținere
de ceasuri și de ceasuri de mână, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
ceasurilor și a ceasurilor de mână, orologerie
(întreținere și reparații ceasuri).

───────

(210) M 2020 01779
(151) 05/03/2020
(732) SC KANDIA DULCE SRL, ŞOS.

VIILOR NR. 20, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUTENTIC ROM BUZZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, patiserie, ciocolată,
produse pe bază de cacao sau ciocolată,
bomboane de ciocolată, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, glazuri cu aromă
de ciocolată, praline, bomboane, batoane de
ciocolată, batoane de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, ciocolată umplută sau
incluzii, tablete de ciocolată, tablete de ciocolată
cu diverse umpluturi sau incluzii, bomboane de
ciocolată cu umplutură sau incluzii cu diverse
sortimente, umpluturi pe bază de ciocolată,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, bomboane pentru pomul de Craciun,
înghețată, biscuiți de ciocolată, biscuiți, biscuiți
din cereale sau făină, biscuiți pentru consum
uman, biscuiți conținând ingrediente cu diverse
arome, biscuiți dulci sau săraţi pentru consum
uman cu umplutură cu diverse sortimente şi/
sau fără glazură, dulciuri și biscuiți tradiționali,
napolitane, napolitane cu umplutură cu diverse
sortimente şi/sau fără glazură, eugenii, brioșe,
produse de patiserie şi cofetarie conţinând
cafea, cacao sau alte condiment, prăjituri,
torturi, rulouri cu diverse sortimente şi/sau fără
glazură, ruladă, cornuri şi croissante cu sau
fără umplutură cu diverse sortimente şi/sau
fără glazură, gofre cu umplutură cu diverse
sortimente şi/sau fără glazură, îngheţată, creme,
deserturi cremă instant, băuturi pe bază de
sau cu adaos de cafea, băuturi pe bază de
sau cu adaos de cacao, băuturi conţinând
diverse condiment, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de cacao sau cu
adaos de cacao, ingrediente pentru prepararea
shakeurilor conţinând diverse arome, ciocolată
caldă, băuturi frapate, cacao pentru prepararea
băuturilor, băuturi pe bază de înghețată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao şi cafea, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, preparate pe bază de
cacao pentru fabricarea băuturilor, preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01802
(151) 05/03/2020
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)

T

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 11.03.03;
25.01.25

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

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

───────
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(210) M 2020 01805
(151) 05/03/2020
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)

T TIMIȘOREANA T POVESTEA
MERGE MAI DEPARTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.07.23; 25.01.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roșu, galben, alb

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

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

───────

(210) M 2020 01806
(151) 05/03/2020
(732) URSUS BREWERIES S.A, SOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Impreuna ducem

povestea mai departe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 01807
(151) 05/03/2020
(732) URSUS BREWERIES S.A, SOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Impreuna mergem mai departe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2020 01808
(151) 05/03/2020
(732) SC UNIDOOS PARA LA MUSICA

SRL, ALEEA LOTUS NR. 6, BL.
12A, SC. A, ET. 2, AP. 9, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

hi SUSHI BAR

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01819
(151) 05/03/2020
(732) AGRO-CHIRNOGI S.A., STR.

PRINCIPALA NR. 17, JUDEȚUL
CALARASI, SAT CHIRNOGI, COM.
CHIRNOGI, 917025, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
MĂRIUCA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), făină, făină comestibilă,

făină de aluat, făină de mei, amestecuri de
făină, făină de cartofi, făină de cereale, făină
de soia, făină de ovăz, făină vegetală, făină
îmbogățită, făină de secară, făină de copt, făină
pentru prăjituri, făină de grâu, făină pentru pizza,
făină pentru gogoși, făină gata pentru copt,
făină de cereale prăjită, făină de amidon din
grâu, făină de hrișcă (pentru alimente), făină din
amidon de orez, făină de orz (pentru alimente),
concentrat de făină pentru alimente, preparat
din cereale (făină alimentară), amestec de făină
pentru alimente, terci din făină de orez, găluște
pe bază de făină, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
din semințe oleaginoase pentru alimente, făină
de grâu de uz alimentar, amestecuri de făină
utilizate pentru copt, făină fără proteine pentru
utilizare în producția berii, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, mălai, cereale,
cereale procesate, fulgi de cereale uscate,
semințe de cereale procesate, cereale preparate
pentru consum uman, cereale pentru alimente
de consum uman, cereale procesate pentru
alimente de consum uman, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, preparate
din cereale care conțin tărâțe de ovăz, alimente
pe bază de cereale pentru consum uman, griș,
griș procesat, griș de porumb, zahăr, zahăr alb,
zahăr granulat.
31. Făină de in (furaj), făină din boabe de soia
(hrană pentru animale), cereale neprocesate,
cereale brute, grăunțe (cereale), germeni de
cereale, cereale neprelucrate pentru consum,
cereale sub formă de grăunțe, neprelucrate,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01820
(151) 05/03/2020
(732) ASOCIATIA ADVENTURE LIFE,

STR. IOSIF HODOS NR. 7,
AP. 13, JUDEȚUL MUREȘ,
TARGU MURES, 540273, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Pașaport pentru Succes
Inteligență emoțională

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.02.01;
26.03.01; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
41. Educație, educație vocațională pentru tineri,
consultanță profesională referitoare la educație,
tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de conferințe referitoare la educație.

───────



ERATĂ

La depozitul M 2020 01309, depus în data de 20.02.2020,  publicat în data de
27.02.2020, dintr-o eroare materială denumirea mărcii si denumirea solicitantului au fost
scrise greşit.

Corect este: dendal topo pentru denumirea marcii, respectiv SC DENDAL
TOPO SRL pentru denumirea solicitantului


