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Cereri Mărci publicate în 12/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 02711 05/05/2020 Garda Andrea Ilona Î.I. NaturallHome

3 M 2020 02718 05/05/2020 SC ELIDOR SRL PERPETUEL GREEN SEASON

4 M 2020 02817 05/05/2020 Romania Turistică Srl ROMÂNIA TURISTICĂ

5 M 2020 02822 05/05/2020 SC DREAM TRADEMARK
STUDIO SRL

REMINISCENT of

6 M 2020 02823 05/05/2020 COZMEI MUGUREL
VICTOR MAXIM

WELLBEBE

7 M 2020 02824 05/05/2020 SC MINET CONF SRL somnomed

8 M 2020 02825 05/05/2020 S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L. WOW EVENIMENTE

9 M 2020 02826 05/05/2020 S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L. WOW BAND

10 M 2020 02827 05/05/2020 S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L. WOW DANCE

11 M 2020 02828 05/05/2020 DIANA-RAMONA FOTA Ghidul Motociclistului Începător

12 M 2020 02829 05/05/2020 ANA HOTELS SA ANA LAUNDRY

13 M 2020 02830 05/05/2020 SC EKO PAPIR SRL UH

14 M 2020 02831 05/05/2020 ELENA-MARCELA FILIP DATA TRAINING

15 M 2020 02832 05/05/2020 ELENA-MARCELA FILIP M DATA TRAINING TECH FOR
BUSINESS

16 M 2020 02833 05/05/2020 SC Home Design by Liz Line
SRL

Liz Line

17 M 2020 02835 05/05/2020 S.C. COMBIVRA S.A. JARIȘTEA

18 M 2020 02836 05/05/2020 CLINICA DE CHIRURGIE A
MAINII DR. VILCIOIU S.R.L.

CLINICA DE CHIRURGIA
MAINII DR. VILCIOIU

19 M 2020 02837 05/05/2020 ARLI-CO SRL ARLI PLUS

20 M 2020 02838 05/05/2020 ARLI-CO SRL ARLI SOFT

21 M 2020 02839 05/05/2020 ARLI-CO SRL ARLI SCENT

22 M 2020 02840 05/05/2020 ECOMAS TOP PRODUCTION
SRL

PĂSTRĂV DE FAG CIUPERCI
PLEUROTUS (Pleurotus
ostreatus)

23 M 2020 02841 05/05/2020 C&D EXIM TRADING SRL SHOCKPROTECTOR

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02550 16/04/2020 SANMAT TIMBER SRL SANMAT



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

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 02843 05/05/2020 ASOCIAȚIA FORESTIERILOR

DIN ROMÂNIA - ASFOR ONG
ASOCIAȚIE PATRONALĂ ȘI
PROFESIONALĂ

LEMN ROMÂNESC -
ROMANIAN WOOD - RO LEMN

25 M 2020 02844 05/05/2020 CLAUDIU NECŞULESCU INSTACLEAN

26 M 2020 02845 05/05/2020 CLAUDIU NECŞULESCU VINOLAB

27 M 2020 02846 05/05/2020 CLAUDIU NECŞULESCU VINOLOGY

28 M 2020 02847 05/05/2020 CONTEC FOODS SRL OLYMPIA QUALITY BRAND

29 M 2020 02848 05/05/2020 SC LAZAR GROUP PROD SRL ROMASK

30 M 2020 02850 05/05/2020 MONMED IMPEX SRL URBAN DOG

31 M 2020 02851 05/05/2020 R.N.R. CLUB SRL eNcoRe club

32 M 2020 02852 05/05/2020 Laurentiu Adrian Stan Fair Value Right with you.

33 M 2020 02853 05/05/2020 S.C. BIOEF S.R.L. Bioef

34 M 2020 02854 05/05/2020 PROBIZZ IDEA SRL SAFE SOUND

35 M 2020 02855 05/05/2020 SC ALEPH MEDIA SRL STIRILE

36 M 2020 02856 05/05/2020 SC ALEPH MEDIA SRL GANDURILE LUI CRISTOIU

37 M 2020 02857 05/05/2020 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

BOREAL PLUS

38 M 2020 02859 05/05/2020 SERGIU-VLAD FISCUTEAN MAURI

39 M 2020 02860 05/05/2020 Alina Mihaela Stoian FOAIE PENTRU MINTE, INIMĂ
ȘI LITERATURĂ

40 M 2020 02861 05/05/2020 IULMAR 2019 S.R.L. ALLEMA

41 M 2020 02863 05/05/2020 IN LOVE WITH BASKETBALL
SRL

eBASCHET
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PRINCIPALĂ NR. 77, JUD.
HARGHITA, FORTENI, 537099,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
SANMAT

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2020 02711
(151) 05/05/2020
(732) Garda Andrea Ilona Î.I., STR.

GEORGE COȘBUC NR. 26, JUD.
BIHOR, SALONTA, 415500, BIHOR,
ROMANIA

(540)

NaturallHome

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
07.01.24; 05.03.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#fb6605), verde (HEX #729a2c),
alb

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

3. Produse cosmetice.
───────

(210) M 2020 02718
(151) 05/05/2020
(732) SC ELIDOR SRL, ŞOS.

GIURGIULUI NR. 109-111, BL. N,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PERPETUEL GREEN SEASON

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
5. Siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2020 02817
(151) 05/05/2020
(732) Romania Turistică Srl, B-DUL

GRIVIȚEI NR. 91, AP.1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500177,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ROMÂNIA TURISTICĂ

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, materiale
didactice și de instruire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, agenţii de publicitate,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate radio, reclame radio,
publicitate televizată, reclame televizate.
38. Servicii de telecomunicații, servicii care
constau în general în difuzarea de programe de
radio şi televiziune (telecomunicaţii), servicii de
comunicare prin mediul on-line.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea publicaţiilor
electronice on-line, nedescărcabile, fotografice
(reportaje), fotoreportaje.

(210) M 2020 02550
(151) 16/04/2020
(732) SANMAT TIMBER SRL, STR.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, proiectare şi dezvoltare hardware şi
software, design, creaţie şi grafică, crearea şi
menţinerea de site-uri web pentru terţi, design de
software.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervare de spaţii
de cazare pentru turişti, oferite în special de
brokeri sau agenţii de voiaj.

───────

(210) M 2020 02822
(151) 05/05/2020
(732) SC DREAM TRADEMARK STUDIO

SRL, STR. DIMITRIE DINICU NR.
66, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300696, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REMINISCENT of

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

clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, lumânări
plutitoare, lumânări votive, lumânări tip pastilă,
lumânări în
cutii metalice, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări
cu aromă de mosc, lumânări și fitiluri pentru
iluminat.

───────

(210) M 2020 02823
(151) 05/05/2020
(732) COZMEI MUGUREL, STR.

STATIUNII NR. 137, COMUNA
MOARA, JUD. SUCEAVA, SAT
BULAI, 727371, SUCEAVA,
ROMANIA
VICTOR MAXIM , BLD. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU NR.
24, ET. 2, AP. 25, SECTOR
1, BUCURESTI, 010334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WELLBEBE

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 02824
(151) 05/05/2020
(732) SC MINET CONF SRL, STR.

DEPOZITELOR, NR.12, JUD.
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

somnomed

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.17.05; 24.17.09

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi de masă.
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 02825
(151) 05/05/2020
(732) S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L.,

ALEEA LIVEZILOR NR. 31,
BL. 8, SC. B (2), PARTER, AP.
21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
WOW EVENIMENTE

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

35. Publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descarcabilă,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizata sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, producţie audio, video şi multimedia
şi fotografie, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de închiriere de echipamente şi
instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport şi
cultură, servicii educative şi de instruire, servicii
de spectacole în direct.

───────
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(210) M 2020 02826
(151) 05/05/2020
(732) S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L.,

ALEEA LIVEZILOR NR. 31,
BL. 8, SC. B (2), PARTER, AP.
21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
WOW BAND

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

35. Publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizata sau de pe
internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Servicii de divertisment prestate de cântăreţi,
divertisment muzical, servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 02827
(151) 05/05/2020
(732) S.C. WOW EVENIMENTE S.R.L.,

ALEEA LIVEZILOR NR. 31,
BL. 8, SC. B (2), PARTER, AP.
21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
WOW DANCE

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

35. Publicitate, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizata sau de pe
internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Servicii de divertisment, divertisment
muzical.

───────
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(210) M 2020 02828
(151) 05/05/2020
(732) DIANA-RAMONA FOTA, STR.

SOLD. PETRE M. TINA NR. 2,
BL. L9B, SC. B, AP. 56, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Ghidul Motociclistului
Începător

(531) Clasificare Viena: 20.07.02; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.01; 18.01.05

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

───────

(210) M 2020 02829
(151) 05/05/2020
(732) ANA HOTELS SA, B-DUL

POLIGRAFIEI, NR. 1C, ETAJ
1, BIROU NR. 9, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANA LAUNDRY

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de instalații și reparații.

───────
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(210) M 2020 02830
(151) 05/05/2020
(732) SC EKO PAPIR SRL, STR. GABOR

ARON, NR. 18, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)

UH

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.25; 24.17.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1495C)

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

9. Software de calculator (programe), programe
de calculator.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Servicii de publicare on-line, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
multimedia, publicare de reviste, publicare

de texte, publicare de cărți, publicare de
ziare, publicare de documente, publicare de
jurnale, publicare de anuare, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, publicare de
publicații periodice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, publicare
de reviste electronice, publicare de buletine
informative, publicare multimedia a ziarelor,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, publicare de cărți audio, publicare de fișe
informative, servicii de publicare electronic
ă, servicii de publicare de reviste, publicare de
reviste pe internet, pregătirea de texte pentru
publicare, publicare de materiale educative
tipărite, servicii de publicare de hărți, publicare
și editare de cărți, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți și recenzii, publicare
de reviste și cărți, publicare de produse de
imprimerie, publicare de manuale de instruire,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicarea
de produse de imprimerie, servicii pentru
publicarea de ghiduri, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale ș
i publicații tipărite, servicii de publicare de
text electronic, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți legate de tehnologia
informației, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, altele decât textele
publicitare, publicare de texte sub formă de
mijloace electronice, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia.
42. Întreținerea programelor de calculator,
actualizarea programelor de calculator,
modificare de programe de calculator, dezvoltare
de programe de calculator, scriere de programe
de calculator, actualizare de pagini de internet,
proiectare și creare de pagini principale și pagini
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de internet, servicii de creare de pagini web
de Internet, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, proiectare și dezvoltare
de pagini de internet, servicii de design privind
publicarea de documente.

───────

(210) M 2020 02831
(151) 05/05/2020
(732) ELENA-MARCELA FILIP, BLD.

ALEXANDRU OBREGIA NR. 6, BL.
M1, SC. 1, ET. 7, AP. 25, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)
DATA TRAINING

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

41. Educație, divertisment și sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizarea de ateliere de
formare, ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul

procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, furnizare
de formare profesională, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor de
prelucrare a datelor, instruire educativă, instruire
în domeniul dezvoltării informatice, instruire în
domeniul dezvoltării sistemelor de sotfware,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
programării pe calculator, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul utilizării calculatoarelor, instruire în
materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în
tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în utilizarea și operarea
procesoarelor de date, instruirea angajaților,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
organizare de sesiuni de formare, pregătire în
domeniul dezvoltării de programe de calculator,
pregătire în domeniul operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării
de date, pregătire în domeniul proiectării de
memorii de calculator, pregătire în domeniul
proiectării de programe pentru calculator,
pregătire profesională în informatică, pregătire
și instruire, servicii de educație și formare
profesională, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
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calculator, servicii de formare cu privire la
întreținerea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare în domeniul
calculatoarelor, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare profesională, servicii de
formare în domeniul proiectării tehnice asistate
de calculator, servicii de formare în domeniul
utilizării calculatoarelor, servicii de instruire cu
privire la utilizarea tehnologiei informației, servicii
de instruire în materie de sisteme informatice,
servicii de instruire în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de pregătire în
domeniul dezvoltării de software, servicii de
pregătire în informatică, servicii de învățământ
la distanță oferite online, servicii de pregătire
profesională în domeniul informaticii, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice, servicii
educative referitoare la calculatoare, servicii
educative referitoare la sistemele informatice.

───────

(210) M 2020 02832
(151) 05/05/2020
(732) ELENA-MARCELA FILIP, BLD.

ALEXANDRU OBREGIA NR. 6, BL.
M1, SC. 1, ET. 7, AP. 25, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M DATA TRAINING
TECH FOR BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.11

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

clase:
41. Educație, divertisment și sport,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări și evaluări în

domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizarea de ateliere de
formare, ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării
și perfecționării, coordonare de ateliere de
pregătire profesională, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, cursuri de formare
avansată, cursuri de instruire scrise, cursuri
de instruire în analiza de sisteme, cursuri
de instruire în elaborarea bazelor de date,
cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, cursuri prin corespondență, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, educație în domeniul
procesării de date, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, furnizare
de formare profesională, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de seminare
online de formare, furnizarea de cursuri de
instruire asistate de calculator, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online
(instruire), instruire computerizată, instruire cu
privire la procesarea electronică a datelor,
instruire cu privire la programe de calculator,
instruire cu privire la utilizarea programelor de
prelucrare a datelor, instruire educativă, instruire
în domeniul dezvoltării informatice, instruire în
domeniul dezvoltării sistemelor de sotfware,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
programării pe calculator, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul utilizării calculatoarelor, instruire în
materie de hardware de calculator, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
proiectarea de sisteme software, instruire în



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

tehnicile de prelucrare de date, instruire
profesională, instruire în utilizarea și operarea
procesoarelor de date, instruirea angajaților,
organizare de ateliere profesionale și cursuri de
pregătire profesională, organizare de ateliere și
seminare, organizare de cursuri, organizare de
cursuri de formare, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de instruire tehnică, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
organizare de sesiuni de formare, pregătire în
domeniul dezvoltării de programe de calculator,
pregătire în domeniul operării memoriilor de
calculator, pregătire în domeniul prelucrării
de date, pregătire în domeniul proiectării de
memorii de calculator, pregătire în domeniul
proiectării de programe pentru calculator,
pregătire profesională în informatică, pregătire
și instruire, servicii de educație și formare
profesională, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
calculator, servicii de formare cu privire la
întreținerea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare în domeniul
calculatoarelor, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare profesională, servicii de
formare în domeniul proiectării tehnice asistate
de calculator, servicii de formare în domeniul
utilizării calculatoarelor, servicii de instruire cu
privire la utilizarea tehnologiei informației, servicii
de instruire în materie de sisteme informatice,
servicii de instruire în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de pregătire în
domeniul dezvoltării de software, servicii de
pregătire în informatică, servicii de învățământ
la distanță oferite online, servicii de pregătire
profesională în domeniul informaticii, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
scriere a programelor informatice, servicii
educative referitoare la calculatoare, servicii
educative referitoare la sistemele informatice.

───────

(210) M 2020 02833
(151) 05/05/2020
(732) SC Home Design by Liz Line SRL,

STR. SOLDANULUI NR. 12, BLOC
159, SC.2, ET.5, AP. 83, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Liz Line

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

24. Lenjerii de pat, cearceafuri pat, huse pilotă,
huse pernă, perdele din material textil, draperii
din material textil, feţe de masă, şervete şi
naproane, lenjerii, pilote, perne şi apărători
laterale pentru pătuţuri nou născuti.

───────

(210) M 2020 02835
(151) 05/05/2020
(732) S.C. COMBIVRA S.A. , STR.

COTESTI NR. 116, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
JARIȘTEA

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 02836
(151) 05/05/2020
(732) CLINICA DE CHIRURGIE A

MAINII DR. VILCIOIU S.R.L.,
SOS GHERMANESTI NR. 29,
P27 PARTER, AP. 3, JUD. ILFOV,
GHERMANESTI, 42435124, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLINICA DE CHIRURGIA
MAINII DR. VILCIOIU

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 02.09.15;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(PANTONE=2728C,
PANTONE=2727C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 02837
(151) 05/05/2020
(732) ARLI-CO SRL, STR. VLAICU

VODĂ NR. 17, BL. V43, SC. 3, ET.
4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARLI PLUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 26.01.11

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

clase:
6. Containere metalice pentru gunoi (pubele).
11. Instalații sanitare pentru toalete (camere
de baie) adaptate pentru uzul persoanelor cu
handicap fizic și anume suporturi, bare de sprijin
și de susținere, de inox.
12. Cărucioare pentru curățenie.
21. Accesorii pentru toalete (camere de baie) și
anume: inele și bare pentru prosoape, suporturi
pentru role de hârtie igienică, distribuitoare de
role de hârtie igienică, perii de baie, bureți de
baie, savoniere, dozatoare de săpun, suporturi
pentru bureți, coșuri de gunoi, containere pentru
deșeuri menajere, coșuri de gunoi de uz
menajer.
34. Scrumiere.

───────
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(210) M 2020 02838
(151) 05/05/2020
(732) ARLI-CO SRL, STR. VLAICU

VODĂ NR. 17, BL. V43, SC. 3, ET.
4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARLI SOFT

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

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

clase:
16. Prosoape pliate de hârtie pentru mâini,
prosoape tip rolă de hârtie pentru mâini,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, hârtie igienică, șervețele
din hârtie, șerveţele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie sau plastic (pentru uz casnic).
21. Mopuri, lavete de spălat vase, mături,
mânere pentru mături, fărașe, raclete de uz
casnic, găleți de uz casnic, coșuri de gunoi de uz
menajer.
24. Cearșafuri de pat din hârtie, fețe de pernă din
hârtie, huse pentru pat din hârtie.

───────

(210) M 2020 02839
(151) 05/05/2020
(732) ARLI-CO SRL, STR. VLAICU

VODĂ NR. 17, BL. V43, SC. 3, ET.
4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARLI SCENT

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

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

clase:
21. Pulverizatoare de parfum (atomizatoare).

───────

(210) M 2020 02840
(151) 05/05/2020
(732) ECOMAS TOP PRODUCTION

SRL, STR. MIRON COSTIN NR.
5, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(540)

PĂSTRĂV DE FAG
CIUPERCI PLEUROTUS

(Pleurotus ostreatus)
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(531) Clasificare Viena: 05.11.05; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru, bej,
maro

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

29. Ciuperci, ciuperci conservate, congelate,
uscate, fierte.

───────

(210) M 2020 02841
(151) 05/05/2020
(732) C&D EXIM TRADING SRL, STR.

DIMINETII NR. 1A, JUD. IASI,
VALEA LUPULUI, 707410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SHOCKPROTECTOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.04.18;
01.15.07

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

16. Foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.
17. Materiale plastice și rășini extrudate
destinate utilizării în producție, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare.

───────

(210) M 2020 02843
(151) 05/05/2020
(732) ASOCIAȚIA FORESTIERILOR

DIN ROMÂNIA - ASFOR ONG
ASOCIAȚIE PATRONALĂ ȘI
PROFESIONALĂ, ȘOSEAUA
PIPERA NR. 46F, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEMN ROMÂNESC -
ROMANIAN WOOD - RO LEMN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.01.10; 05.01.16; 26.11.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 02844
(151) 05/05/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INSTACLEAN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (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 02845
(151) 05/05/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, ET.
1, AP. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI-011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VINOLAB

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (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 02846
(151) 05/05/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU,

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.
27, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, *, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VINOLOGY

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (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 02847
(151) 05/05/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-URZICENI NR. 89,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, 077110,
ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OLYMPIA QUALITY BRAND

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

29. Conserve de carne, conserve de pește,
conserve de fructe de mare, conserve de
fasole, conserve și murături, conserve de
fructe, conserve de legume, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, porumb
dulce (conservat), dulcețuri, ghimbir (dulceață),
compot de mere, compot de merișoare, gemuri,
gemuri din fructe, magiun de prune, amestec
de uleiuri vegetale pentru uz alimentar, ardei
iuți chili, umpluți, ardei iuți murați, bame
uscate, ardei roșii preparați, caise procesate,
ciuperci comestibile uscate, ciuperci conservate,
concentrat de roșii, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, fructe congelate, extracte de roșii,
extracte din legume pentru gătit, fasole cu
carne de porc la conservă, fructe confiate, fructe
congelate, fructe conservate, fructe conservate
în alcool, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe în conservă, fructe la
borcan, fructe uscate, ghimbir, conservat,
gutui, preparate, legume congelate, legume
conservate, legume în conservă, măsline
conservate, măsline umplute, nuci conservate,
nuci comestibile, pastă cu usturoi, pastă de
arahide, pastă de măsline, preparată, pastă
tartinabilă de alune, pateuri vegetale, piureuri de
fructe, piure de măsline, piure de legume, piure
de ciuperci, produse din legume preparate, pulpă
de fructe, roșii conservate, roșii în conservă,
roșii, preparate, suc de roșii pentru gătit, salate
de fructe, semințe comestibile, sfeclă
procesată, smochine uscate, soia conservată,
sos iute cu castraveți, sosuri pentru gustări,
spanac gătit, stafide, suc de lămâie de uz
culinar, sucuri de legume pentru gătit, sucuri
din fructe utilizate la gătit, tzatziki, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, usturoi conservat, vinete
preparate, concentrate de tomate (piure), creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe,



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

pastă de năut, pastă de vinete, paste de legume,
piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, jeleuri
comestibile, guacamole (sos de avocado), pastă
de fructe, tahini (pastă de semințe de susan),
tapenada (pastă de măsline negre), unt preparat
din alune, amestecuri pentru prepararea de
supe, bulion, concentrate (bulion), concentrate
pentru supă, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Amestecuri de condimente, amestecuri de
asezonare pentru tocănițe, ardei roșu utilizat
drept condiment, arome alimentare, arome
și condimente, arome de cafea, condimente
alimentare, cremă de ciocolată pentru pâine,
cremă tartar pentru uz culinar, creme congelate,
creme pe bază de maioneză, creme pe bază
de maioneză și ketchup, maioneză, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
extracte de
cacao utilizate ca arome pentru alimente,
ghimbir (mirodenii), ierburi uscate de uz
culinar, îndulcitori constând din concentrate de
fructe, mirodenii, hrean preparat (condiment),
oțet, oțet de mere, oțet balsamic, oțet de
muștar, oțet din vin, piper, plante aromatice
pentru uz culinar, produse pe bază de
ciocolată, preparate din muștar pentru alimente,
produse aromatice pentru alimente (altele decât
uleiurile esențiale), sare cu condimente, sare
pentru conservarea alimentelor, sare pentru
condimentarea mâncării, scorțișoară (mirodenii),
semințe prelucrate folosite ca și condiment, sirop
de ciocolată, sosuri, sosuri care conțin mirodenii,
sosuri de fructe, sosuri pentru înghețată, vanilie
(arome), zarzavaturi conservate (condimentare),
amestecuri pentru prăjituri, deserturi preparate
(produse de patiserie), paste de ciocolată,
produse de patiserie, batoane dulci, bomboane,
caramel, ciocolată cu lapte, dulciuri, produse
de cofetărie din ciocolată, suc de fructe
(produse de cofetărie), zahăr candel, produse
din cereale sub formă de batoane, alimente din
zahăr pentru îndulcirea deserturilor, îndulcitori
naturali, înlocuitori ai zahărului, miere, siropuri și
melasă, zahăr, produse tartinabile dulci (miere),
siropuri de glucoză de uz alimentar, siropuri
aromatizate, siropuri pentru alimente, cafea,
ceai, cacao, muștar, sare, mirodenii, arome
și condimente, ciocolată, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori de ciocolată, pâine, amestecuri pentru
pâine, drojdie și agenți de dospire, sos iute,
sos tartar, sos concentrat, ketchup (sos), pesto
(sos), sos teriyaki, sosuri condimentate, sosuri
conservate, sos de roșii, sos de chili, sosuri
pentru salate, sosuri pentru pizza, sosuri pe bază
de maioneză, sos de usturoi (alioli), piure de
usturoi, chipsuri de orez, chipsuri de porumb,

chipsuri pe bază de cereale, floricele de porumb,
gustări pe bază de cereale, borș.
31. Fructe crude, fructe cu coajă lignificată
proaspete, dovleci proaspeți, curmale crude,
fistic proaspăt, flori proaspete comestibile,
fructe și legume proaspete, ghimbir crud,
frunze de muștar proaspete, fructe goji
proaspete, gutui proaspete, hrean japonez
comestibil proaspăt (wasabi), rădăcină crudă
de hrean, lămâi proaspete, măsline proaspete,
mentă (proaspătă), mazăre proaspătă, mere
neprelucrate, merișoare proaspete, migdale
neprocesate (fructe), morcovi proaspeți, năut
proaspăt, nuci proaspete, păstârnac proaspăt,
pătrunjel proaspăt, piersici neprelucrate, pere
proaspete, plante leguminoase proaspete,
prune proaspete, roșii cherry proaspete, roșii
neprelucrate, salată verde proaspată, semințe
oleaginoase nepreparate, sfeclă proaspătă,
smochine proaspete, sparanghel neprelucrat,
struguri proaspeți, usturoi neprelucrat, vinete
nepreparate, zarzavaturi proaspete, zmeură
proaspătă, cereale neprelucrate, malț, orez
neprelucrat, semințe de in nepreparate, tărâțe de
grâu, ciuperci proaspete pentru uz alimentar.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de
intermediere comercială.
39. Servicii de distribuție, distribuție (transport)
de mărfuri pe șosea, distribuție (transport) de
mărfuri pe apă, distribuție (transport) de mărfuri
pe calea aerului, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, transport și
livrare de bunuri, servicii de livrare a alimentelor,
livrare și depozitare de bunuri, transport de
alimente, transport de mărfuri, ambalare de
articole pentru transport, ambalare de produse
alimentare, depozitare de alimente, transport și
depozitare de bunuri.

───────
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(210) M 2020 02848
(151) 05/05/2020
(732) SC LAZAR GROUP PROD SRL,

STR. LT. PETRE LINTEŞ NR.
4, SECTOR 5, 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)
ROMASK

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

10. Măști medicale, măşti sanitare de uz
medical, halate medicale, mănuși chirurgicale,
mănuşi medicale
din latex, viziere de protecţie pentru uz medical,
dispozitive medicale, dispozitive capitonate
pentru uz
medical.

───────

(210) M 2020 02850
(151) 05/05/2020
(732) MONMED IMPEX SRL , BDUL.

DACIA NR. 19, BL. C6, AP. 4,
JUDEŢUL BIHOR , ORADEA , BI,
ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

URBAN DOG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24; 03.01.08; 03.01.24

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

31. Hrană pentru animale de companie,
preparate pentru hrana animalelor, hrană
sintetică pentru animale, hrană mixtă pentru
animale, hrană comestibilă pentru animale
pentru masticat, hrană de animale pentru
înțărcarea animalelor, lapte praf pentru hrana
animalelor, produse alimentare și hrană pentru
animale, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă
care constă din carne pentru animale tinere,
hrană sub formă de articole de ronțăit pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, produse comestibile pentru animale
de companie, nisip aromat (litieră) pentru
animale de companie, hârtie abrazivă (litieră)
pentru animale de companie, preparate pentru
animale de companie sub formă de batoane
de joacă, animale pentru împerechere, biscuiți
pentru câini.

───────

(210) M 2020 02851
(151) 05/05/2020
(732) R.N.R. CLUB SRL, STR. TARGU

NEAMT NR. 2, CAMERA 1, BL.
R7, SC. B, ET. 8, AP. 77, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eNcoRe club

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), servicii de cluburi
de noapte (divertisment), furnizare de servicii
de divertisment în club, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii educative
oferite de cluburi.
43. Servicii de cluburi de băut private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
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servicii oferite de baruri și snackbaruri, servicii
oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii de
baruri de sucuri de fructe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 02852
(151) 05/05/2020
(732) Laurentiu Adrian Stan, STR.

SFANTUL SPIRIDON NR. 7, BL.
CORP A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Fair Value Right with you.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01

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

36. Servicii de evaluare, servicii de evaluare
financiară, servicii de evaluare a riscului
financiar, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, evaluare de bunuri
mobile, servicii de evaluare a proprietății
intelectuale, evaluarea proprietăților, evaluarea
activelor financiare.

───────

(210) M 2020 02853
(151) 05/05/2020
(732) S.C. BIOEF S.R.L., STR. IULIU

MANIU NR.55, BRAŞOV, BV
500091, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, STR. POPA
SAVU, NR. 42, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bioef

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 29.01.01; 29.01.03; 26.05.01;
26.05.16; 26.05.18

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7738C, Pantone 349C), portocaliu
(Pantone 152C)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz uman şi veterinar,
vitamine si preparate pe baza de vitamine, lapte
praf pentru nou nascuti/copii, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, lapte praf, băuturi din
lapte, cu conţinut predominant de lapte, lapte din
seminte, fructe si cereale (lapte de migdale, lapte
de nucă, lapte de cocos, lapte de arahide, lapte
de orez, lapte de soia) brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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───────

(210) M 2020 02854
(151) 05/05/2020
(732) PROBIZZ IDEA SRL, STR.

TEIULUI NR. 46, BL. 46, SCARA
C, AP. 2, JUDETUL BRASOV,
FAGARAS, 050200, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SAFE SOUND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02;
18.01.09

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

41. Organizare de evenimente muzicale.
───────

(210) M 2020 02855
(151) 05/05/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
STIRILE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala
în afaceri, informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site
web, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind
managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
apartinând terţ
ilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul
interimar al afacerii, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare de
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marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-working,
servicii de lobby
comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descarcabilă,
sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, managementul administrativ
externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă în
domeniul
managementului, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor
scrise, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea ş

i menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu
(streaming) de date, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii de
editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, informaţii despre
educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică,
informaţii despre divertisment, producţii de film,
altele decât
filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzic
ă, nedescarcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, prezentarea
spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea c
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ărţilor, producţia de programe radio şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilit
ăţilor de recreere, informaţii despre posibilităţile
de recreere, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea aparatelor de înregistrare
video,
închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, scrierea de texte.

───────

(210) M 2020 02856
(151) 05/05/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
GANDURILE LUI CRISTOIU

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor,

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

difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii de
editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, informaţii despre
educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică,
informaţii despre divertisment, producţii de film,
altele decât
filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzic
ă, nedescarcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, prezentarea
spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea c
ărţilor, producţia de programe radio şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilit
ăţilor de recreere, informaţii despre posibilităţile
de recreere, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea aparatelor de înregistrare
video,
închirierea camerelor video / închirierea
camerelor de filmat, scrierea de texte.

───────
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(210) M 2020 02857
(151) 05/05/2020
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., ŞOS.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
172-176, WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOREAL PLUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.01;
26.11.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 02859
(151) 05/05/2020
(732) SERGIU-VLAD FISCUTEAN, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 19, JUDEŢ MUREŞ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAURI

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

clase:
18. Posete la moda, piele și imitații de
piele, piei de animale, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale, genți, genți de
umăr, genți de mână.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pălării de modă,
curele (accesorii vestimentare).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de modă.

───────
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(210) M 2020 02860
(151) 05/05/2020
(732) Alina Mihaela Stoian, STR.

SCOALA FLOREASCA NR.
2, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FOAIE PENTRU MINTE,
INIMĂ ȘI LITERATURĂ

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, materiale
didactice și de instruire.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02861
(151) 05/05/2020
(732) IULMAR 2019 S.R.L., COMUNA

RUNCU NR. 129, CAMERA 3,
JUDEŢ GORJ, SAT RĂCHIŢI,
GORJ, ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ALLEMA

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

clase:

3. Unghii false, sclipici pentru unghii, gel
pentru unghii, lac de unghii, ojă de unghii,
produse cosmetice pentru unghii, întăritor pentru
unghii (produse cosmetice), hârtie abrazivă
pentru unghii, pile abrazive pentru unghii,
bază pentru unghii (produse cosmetice), primer
pentru unghii (produse cosmetice), abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, produse pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
materiale de acoperire pentru unghii (produse
cosmetice), unghii false de uz cosmetic,
lac de bază pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic,
strat superior pentru lac de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, straturi de
acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor de uz
cosmetic, unghii false pentru degetele de la
picioare, produse de îndepărtare a lacului
de unghii, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), adezivi pentru gene, păr și
unghii false, preparate pentru machiaj de față,
preparate de machiaj pentru piele, preparate de
machiaj pentru ochi, preparate de machiaj de
scenă, pudre pentru machiaj, pudră de machiaj,
pudră pentru machiaj, produse pentru machiaj,
creioane de machiaj, seturi de machiaj, fond de
ten (machiaj), spray pentru fixarea machiajului,
farduri pentru truse de machiaj, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), baze pentru machiaj sub
formă de paste, produse de machiaj pentru față
și corp, preparate de machiaj pentru față și corp,
baze de machiaj pentru buze.

8. Pile pentru unghii, cleşti pentru unghii, foarfeci
(forfecuţe) de unghii, ustensile pentru împins
cuticulele, unghiere pentru întreţinerea pieliţelor,
pile electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), cleşti de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, foarfece pentru
cuticule, pile de unghii pentru manichiură,
pile pentru unghii, neelectrice, pile de unghii,
dispozitive neelectrice de şlefuit unghiile, pile
de unghii, electrice sau neelectrice, unghiere
(electrice sau neelectrice), ustensile pentru
manechiură şi pedichiură, truse de manichiură
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(ustensile electrice), accesorii pentru manichiură
(ustensile), truse de manichiură (ustensile),
truse de pedichiură (ustensile), instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice
(ustensile).
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), aparate de dezinfecţie
(sterilizatoare).
21. Perii şi bureţi pentru machiaj.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate la înregistrare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de import-
export, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02863
(151) 05/05/2020
(732) IN LOVE WITH BASKETBALL

SRL, STR. MARGARETA BACIU
NR. 8, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

eBASCHET

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

clase:
41. Organizarea turneelor sportive, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, activități sportive și culturale,

organizare de turnee sportive, producție de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de tabere de baschet, organizarea cursurilor
în cadrul taberelor educative, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
instruire în baschet.

───────



Erată Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/02754/30.04.2020, publicată la data de 07.05.2020, se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a intrat în contul Osim.  



Erată 
    Referitor la depozitul M 2020 00581  din 29.01.2020, clasificarea serviciilor si a 
produselor este: Clasa 16: Sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau plastic; pungi din plastic pentru ambalat; saci de gunoi din hârtie sau din material plastic; saci de gunoi; pungi din plastic pentru ambalat; pungi de gunoi din hârtie; saci din plastic pentru coşurile de gunoi; pungi de plastic pentru aruncarea lenjeriei de corp; saci de gunoi din hârtie sau din material plastic; pungi universale de plastic; pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din hârtie sau material plastic. 


