
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
05/08/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 12/08/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/08/2020

2

Cereri Mărci publicate în 12/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05437 05/08/2020 MITZUU MEDIA SRL MITZUU

2 M 2020 05440 05/08/2020 MITZUU MEDIA SRL

3 M 2020 05476 05/08/2020 S.C. SET-CORPORATION
S.R.L.

MESO'S AUTHENTIC CREPES

4 M 2020 05477 05/08/2020 S.C. VICUS COM S.R.L. COFETARIA-CUKRASZDA
MOKKA by Bocskor Éva

5 M 2020 05478 05/08/2020 CIPRIAN-VASILE STEGARU Agricultura 9

6 M 2020 05479 05/08/2020 SC CHIMALIM SRL PlantMed

7 M 2020 05480 05/08/2020 KRONSTADT MARKET SRL uVision OPTICS

8 M 2020 05481 05/08/2020 TREND BOX SRL TRENDINO

9 M 2020 05482 05/08/2020 ELENA-ANTONIA DUMITRIU
CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE
RADU-MIHAI BUDEȘ

fE fEgo Feed your fashion ego!

10 M 2020 05483 05/08/2020 FLORENTINA MIHAIU FEDERATIA ROMANA DE
BREAKDANCING

11 M 2020 05484 05/08/2020 MARIA-DANIELA ONIŢA-
IVAŞCU

#Implicarea Face Diferenţa

12 M 2020 05485 05/08/2020 FEDERATIA ROMANA DE
FREESTYLE KICKBOXING

JD

13 M 2020 05486 05/08/2020 FEDERATIA ROMANA DE
FREESTYLE KICKBOXING

FREESTYLE KICKBOXING

14 M 2020 05487 05/08/2020 COOPERATIVA AGRICOLA
AGROLACT MOLDOVA

huzur lapte bun. şi e destul

15 M 2020 05488 05/08/2020 COOPERATIVA AGRICOLA
AGROLACT MOLDOVA

huzur lapte bun. şi e destul

16 M 2020 05489 05/08/2020 Pak Gıda Üretim ve Pazarlama
Anonim Şirketi

Pakmaya

17 M 2020 05490 05/08/2020 KT & G CORPORATION KT&G TIME

18 M 2020 05491 05/08/2020 LOCAL GOURMET 197 S.R.L. LOCALGOURMET

19 M 2020 05492 05/08/2020 LOCAL GOURMET 197 S.R.L. MICSTASY

20 M 2020 05493 05/08/2020 BOGDAN-MARIAN
CONSTANTIN

The Spritzer

21 M 2020 05494 05/08/2020 MOTRIS COMPANY SRL MOTRIS COMPANY tehnologie
tehnologică
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 05495 05/08/2020 NILBIDI TRANS SRL Shine Whitening Technology

23 M 2020 05496 05/08/2020 RICHEARD-CONSTANTIN
TUFEANU

ORA AUTOMOBILE

24 M 2020 05497 05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

LOCAŞUL DUHULUI SFÂNT

25 M 2020 05498 05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

ACȚIUNE SOCIALĂ LOCAȘUL
DUHULUI SFÂNT

26 M 2020 05499 05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

CATEDRALA CREDINȚEI

27 M 2020 05500 05/08/2020 RARES DUMITRU cygnus HD

28 M 2020 05501 05/08/2020 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT VLAHU NICOLAE

29 M 2020 05502 05/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
draCOOLa

30 M 2020 05503 05/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE Hora
HORA. I unique romanian word
for a traditional dance, a dance in
which people form a large circle
and move together
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(210) M 2020 05437
(151) 05/08/2020
(732) MITZUU MEDIA SRL, STR. AVRIG

NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MITZUU

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv online,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printrun
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare de
evenimente de divertisment și

evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de activități
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizarea
de demonstrații în scopuri recreative,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole culturale,
organizarea spectacolelor, planificare și
coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de maestru de
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ceremonii, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de montaj de divertisment lejer, organizarea de
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 05440
(151) 05/08/2020
(732) MITZUU MEDIA SRL, STR. AVRIG

NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.25

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

25. Bandane, baticuri, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi,
colanți, confecții, costume, costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi (de somn), paltoane, pantaloni cargo,
pantaloni de corp, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni foarte scurți, pantaloni largi,
pantaloni scurți, papioane, pijamale, pulovere,

pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
short bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),
pantaloni de trening, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: bandane, baticuri, bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte,
bluze sport, bluze și șorturi pentru sport, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă),
bustiere sport, cămăși, căciuli tip cagulă,
cardigane, centuri din piele sintetică,
chiloți, ciorapi, colanți, confecții, costume,
costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru femei,
fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru copii, haine de stradă pentru femei,
haine de stradă pentru fete,
haine din denim (jachete, pardesie), halate,
helănci, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, jachete, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
(îmbrăcăminte),
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
măști pentru ochi, paltoane, pantaloni
cargo, pantaloni de corp, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni foarte
scurți, pantaloni largi, pantaloni scurți, papioane,
pijamale, pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler pe gât, short
bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi, șorturi
de baie, șorturi pentru sport, șosete, șosete
antiderapante, șosete
antiperspirante, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete și ciorapi,
topuri (articole vestimentare), pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport),
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
bentițe pentru cap, berete, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
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(articole de îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport.

───────

(210) M 2020 05476
(151) 05/08/2020
(732) S.C. SET-CORPORATION S.R.L.,

STR. TRAIAN TARANU NR. 14,
JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MESO'S AUTHENTIC CREPES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
01.01.10

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

29. Fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște
prelucrate, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, supe și baze de supă, extracte din
carne, carne și produse din carne, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
carne preparată, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, omlete, mâncăruri preparate pe bază de
carne, salate de legume, salate aperitiv, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și

șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon alimentar și produse din acesta,
preparate coapte (produse de patiserie și
cofetărie), drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, produse
de patiserie, răjituri, tarte, produse de brutărie,
aperitive (tartine), brioșe, clătite, hot dog
(sandvișuri), pizza, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare privind
afacerile, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servire de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 05477
(151) 05/08/2020
(732) S.C. VICUS COM S.R.L., SAT

CIUCANI NR. 8, JUD. HARGHITA,
COMUNA SÂNMARTIN, 537281,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

COFETARIA-CUKRASZDA
MOKKA by Bocskor Éva

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4625
C, Pantone 4254 C, Pantone 148 C),
roșu (Pantone 1787 C)

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

30. Prăjituri, torturi, torturi vegane, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome (altele decât uleiurile esențiale)
și condimente, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, amestecuri de
ciocolată caldă, aperitive (tartine), produse de
cofetărie pe bază de arahide, arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budinci,
budinci de orez, budincă de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă, ciocolată
cu alcool, ciocolată pentru glazuri, ciocolată

pentru produse de cofetărie și pâine, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, drajeuri dulci (nemedicinale),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi pe bază de ciocolată, deserturi cu
musli, decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
cremă de ciocolată pentru pâine, creme pe
bază de ciocolată, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, cornuri, clătite
americane, înlocuitori de ciocolată, lapte de
pasăre, jeleuri de fructe (cofetărie), ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, glazură din bezele,
gofre de ciocolată, fulgi de cereale, fructe trase în
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fondue din ciocolată, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, prăjituri pavlova preparate
cu alune, plăcinte cu iaurt congelate, panettone
(cozonac italian), ornamente pentru pomul de
Crăciun (comestibil), nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), măr pané (produse de
cofetărie), marțipan, produse de cofetărie pe
bază de migdale, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de brutărie, produse de caramel, praline cu
napolitană, sufleuri ca desert, spume de desert
(dulciuri), spume de ciocolată, specialități de
patiserie, rulouri cu scorțișoară, trufe cu rom
(produse de cofetărie), produse pe bază de
ciocolată, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă
de jeleu, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, vafe, gofre, vafe cu glazură
de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
tiramisu, tablete (dulciuri), ciocolată cu lapte,
ciocolată fără lapte, creme congelate (produse
de cofetărie), deserturi cu înghețată, dulciuri
de înghețată de iaurt, gheață (apă congelată),
înghețată vegană, înghețată pe bază de iaurt
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(predomină înghețata), înghețată din lapte,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată cu
fructe, înghețată, înghețate tip sorbet cu fructe,
înghețate pe băț, înghețate moi, înghețate
cu ciocolată, îngheațate cu arome, șerbeturi
(înghețată), șerbeturi (produse de cofetărie),
torturi de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esențiale, condimente, esențe de uz
alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
mirodenii, mirodenii (condimente), sosuri, sirop
de ciocolată, siropuri și melasă, alimente din
zahăr pentru îndulcirea deserturilor, cremă de
zahăr invertit (miere artificială), înlocuitori ai
zahărului, zahăr caramelizat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de relații cu publicul, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale cu scop comercial sau de
publicitate, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, marketing promoțional, marketing
pe internet, marketing direct, marketing digital,
marketing de produse, plasare de reclame,
promovarea comercială, publicitate online,
publicitate, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale
publicitare online, publicitate și marketing.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare
de publicații, furnizare de publicații electronice
nedescărcabile, furnizare de publicații on-line,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de broșuri, publicare de
materiale și publicații tipărite, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, activități de

divertisment, sportive și culturale, servicii de
consultanță în domeniul competițiilor culinare.
42. Servicii it, dezvoltare software, programare
și implementare de software, creare, proiectare
și întreținere de pagini web, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, dezvoltare de software.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de bufet salate, servicii de
bufete cu autoservire, servicii de cantine, servicii
de ceainării, decorare de alimente, decorare
de torturi, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, organizare de mese la hoteluri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, servicii de
restaurant și bar, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de organizare de banchete
(alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii ale bistrourilor,
sculptură culinară, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, organizare de cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/08/2020

(210) M 2020 05478
(151) 05/08/2020
(732) CIPRIAN-VASILE STEGARU, STR.

VIȘINULUI NR. 2, SAT RUSENII
VECHI, JUD. IAȘI , COMUNA
HOLBOCA, IAȘI, ROMANIA

(540)

Agricultura 9

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
27.07.01; 26.11.03; 05.03.13

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05479
(151) 05/08/2020
(732) SC CHIMALIM SRL, STR.

CATANESTILOR NR. 36, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240413, VALCEA, ROMANIA

(540)

PlantMed

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 05.03.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.

───────

(210) M 2020 05480
(151) 05/08/2020
(732) KRONSTADT MARKET SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 62C,
CAMERA 3, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

uVision OPTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate și instrumente optice: în principal
ochelari și lentile de protecție, ochelari cu
protecție în blocarea luminii albastre ce provine
din ecranele digitale și razele dăunătoare ochilor
(UV).

───────

(210) M 2020 05481
(151) 05/08/2020
(732) TREND BOX SRL, ALEEA

GHENCEA 1, BLOC D3, SCARA
4, ETAJ 3, AP. 37, BUCURESTI,
061716, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRENDINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie.
35. Promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online.
41. Publicarea de fotografii.
42. Creare, proiectare și întreținere de pagini
web.

───────

(210) M 2020 05482
(151) 05/08/2020
(732) ELENA-ANTONIA DUMITRIU,

STR. DRAGOS VODA NR. 11, VILA
14, JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN-GABRIEL
SĂNDULACHE, STR. NICOLAE
G. CARAMFIL NR. 12-14, AP.
B.7-2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RADU-MIHAI BUDEȘ, STR.
CLUCERULUI NR. 51-53, SC. B,
AP. 16, SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

fE fEgo Feed
your fashion ego!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

44. Consultanță în nutriție, consultanță privind
îngrijirea sănătății, servicii de consultanță privind
machiajul, oferite online sau față în față, servicii
de consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în materie de frumusețe,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor, respectiv
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consiliere vestimentară, consultanță în definirea
garderobei personale.

───────

(210) M 2020 05483
(151) 05/08/2020
(732) FLORENTINA MIHAIU, STR.

LIBERTĂŢII NR. 62, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FEDERATIA ROMANA
DE BREAKDANCING

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05484
(151) 05/08/2020
(732) MARIA-DANIELA ONIŢA-IVAŞCU,

STR. NICOLAE BĂLCESCU
NR. 18, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Neacșu
Carmen Augustina, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

#Implicarea Face Diferenţa

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

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

clase:
45. Organizarea reuniunilor politice.

───────

(210) M 2020 05485
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR.
2F, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JD

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 29.01.13; 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
41. Organizarea de competiții sportive,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditații, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, predare / servicii educaționale /
servicii de instruire, organizarea și susținerea
de simpozioane, furnizarea de facilități sportive,
servicii de tabere sportive, producția de
spectacole, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de programe radio și de
televiziune, publicarea cărților, instruire practică
(demonstrații), educație fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziții în scopuri culturale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/08/2020

sau educaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, servicii de tabere
de vacanță (divertisment), producții de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii educaționale
furnizate de școli, examinări referitoare la
educație, furnizarea de informații în domeniul
educație, transfer de know-how (instruire),
organizarea și susținerea congreselor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea colocviilor, antrenare
(instruire), educație de tip școală cu internat.

───────

(210) M 2020 05486
(151) 05/08/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

FREESTYLE KICKBOXING,
STR. CPT. NEDELCU ILIE NR.
2F, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FREESTYLE KICKBOXING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 02.01.08;
02.01.23; 24.07.01; 26.01.04; 26.01.14;
26.01.18

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

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

41. Organizarea de competiţii sportive,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, editarea casetelor
video, meditaţii, cronometrarea evenimentelor
sportive, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video

la cerere, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ,organizarea şi susţinerea de
simpozioane, furnizarea de facilităţi sportive,
servicii de tabere sportive, producţia de
spectacole, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de programe radio şi de
televiziune, publicarea cărţilor, instruire practică
(demonstraţii), educaţie fizică, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, închirierea
de filme, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), producţii de film,
altele decât filmele publicitare, tehnoredactare
computerizată electronica, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, examinări referitoare la
educaţie, fumizarea de informaţii în domeniul
educaţie: transfer de know-how (instruire),
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor, antrenare
(instruire), educaţie de tip şcoală cu internat.

───────

(210) M 2020 05487
(151) 05/08/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COM. SASCUT,
JUD. BACAU, SAT SASCUT,
BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 19.07.25;
29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/08/2020

compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte şi fructe, respective: iaurturi
sau băuturi din lapte care conţin fructe, fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi din lapte,
cremă de unt, cremă de brânză, specialităţi din
brânză, lapte condensat, smântână, lapte bătut,
kefir, sana, lapte praf.
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), îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05488
(151) 05/08/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COM. SASCUT,
JUD. BACAU, SAT SASCUT,
BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
19.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte şi fructe, respective: iaurturi
sau băuturi din lapte care conţin fructe, fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi din lapte,
cremă de unt, cremă de brânză, specialităţi din
brânză, lapte condensat, smântână, lapte bătut,
kefir, sana, lapte praf.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
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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), îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05489
(151) 05/08/2020
(732) Pak Gıda Üretim ve Pazarlama

Anonim Şirketi, STRADA ENGIN
PAK İŞ MERKEZI PROF. DR.
BÜLENT TARCAN SOKAK NR.
5, GAYRETTEPE, ISTANBUL,
TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pakmaya

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, alb, roșu
(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,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată), sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere

(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri0,
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
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cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite Kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtes en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge

kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, îngheţate pe băţ, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

───────

(210) M 2020 05490
(151) 05/08/2020
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KT&G TIME

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale preţioase), punguţe
cu tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale preţioase), chibrituri, dispozitive de
curăţat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale preţioase), foarfeci (tăietoare)
pentru ţigări de foi.

───────
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(210) M 2020 05491
(151) 05/08/2020
(732) LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,

STR. CAMPULUI, BL. 11, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOCALGOURMET

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01

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

29. Paste de carne pentru mici, carne și produse
din carne, carne tocată, carne procesată, carne
ambalată, carne proaspătă, carne preparată,
produse din carne congelată, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 29 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comert online, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în

scopuri publicitare și de vânzare, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere comercială, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea bunurilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire (servicii de catering), asigurarea
de hrană și băuturi, rezervări la restaurant,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele, Restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de rezervare de spații pentru
festivități și reuniuni, servicii de servire a mesei
în spații libere (alimentație publică), furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 05492
(151) 05/08/2020
(732) LOCAL GOURMET 197 S.R.L.,

STR. CAMPULUI, BL. 11, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
FĂGĂRAȘ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MICSTASY

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 27.05.02; 27.05.17

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

29. Paste de carne pentru mici, carne și produse
din carne, carne tocată, carne procesată, carne
ambalată, carne proaspătă, carne preparată,
produse din carne congelată, produse din
carne preparate, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri congelate
constând în principal din carne.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 29 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comerţ online, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în

scopuri publicitare și de vânzare, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere comercială, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea bunurilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire (servicii de catering), asigurarea
de hrană și băuturi, rezervări la restaurant,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de rezervare de spații pentru
festivități și reuniuni, servicii de servire a
mesei în spaţii libere (alimentaţie publică),
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, snack-baruri, servire
de băuturi alcoolice, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 05493
(151) 05/08/2020
(732) BOGDAN-MARIAN CONSTANTIN,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
1A, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
The Spritzer

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

6. Containere şi articole metalice pentru
transport și ambalare, structuri și construcții
metalice transportabile, robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare metalice pentru apă
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potabilă, rezervoare (structuri) metalice pentru
depozitarea lichidelor.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, unelte manuale și ustensile
manuale pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, pompe
pentru lichide (acționate manual).
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audiovizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, dispozitive
de control și regulatoare, senzori, detectoare
și intrumente de monitorizare, aparate pentru
monitorizarea consumului de apă, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, dozimetre.
11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
arzătoare, boilere și încălzitoare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament
pentru încălzire, ventilare, climatizare și
purificare (ambient), instalații pentru purificare,
desalinizare și climatizarea apei, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, robinete, distribuitoare electrice de
băuturi, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), unități
distribuitoare pentru băuturi refrigerate (altele
decât pentru vânzare), distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, schimbătoare de căldură
pentru controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu
sticle, dispozitive de turnare a vinului, pompe
de vid pentru sticle de vin, suporturi pentru
pahare, suporturi de pahare, articole de menaj
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
bucătărie pentru controlarea curgerii lichidelor,
articole pentru controlarea curgerii lichidelor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi spirtoase.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități culturale, activități sportive
și culturale, servicii de publicare, inclusiv

servicii de publicare electronică, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de baruri, ceainării, fast-fooduri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, închiriere de aparate de
distribuţie a băuturilor, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2020 05494
(151) 05/08/2020
(732) MOTRIS COMPANY SRL,

STR.PRELUNGIREA BRADULUI
NR.127, SC.D, AP.8, JUD. BACAU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

MOTRIS COMPANY
tehnologie tehnologică

(531) Clasificare Viena:
15.07.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale
si nerezidenţiale, lucrări de reparaţii in
construcţii, servicii de gestiune a lucrărilor de
construcţii.
40. Reciclarea deşeurilor, tratarea şi gestionarea
deşeurilor, sortarea deşeurilor şi materialelor
reciclabile, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, tratarea şi epurarea apelor uzate.

───────

(210) M 2020 05495
(151) 05/08/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
Shine Whitening Technology

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

3. Geluri pentru albirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, preparate pentru curățarea
dinților, produse pentru curățarea dinților, loțiuni
pentru curățarea dinților, geluri pentru curățarea
dinților, pulbere pentru curățarea dinților, pudră
pentru curățarea dinților, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, paste de dinți, pastă
de dinți ingerabilă, pastă de dinți nemedicinală,
produse lichide pentru curățarea dinților, benzi
de albire a dinților, preparate de albire a dinților,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, benzi de albire pentru dinți impregnate
cu preparate de albire a dinților (cosmetice).
5. Materiale pentru repararea dinților, materiale
pentru restaurarea dinților, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, produse medicinale pentru curățarea
dinților.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, periuțe interdentale pentru
curățarea dinților, recipiente pentru produse
de curățare a dinților, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, dușuri de gură
pentru curățarea dinților si gingiilor.

───────

(210) M 2020 05496
(151) 05/08/2020
(732) RICHEARD-CONSTANTIN

TUFEANU, SOS. PANTELIMON
114-124, BLOC 208B, SCARA 2
APT 55, SECTOR 2, BUCURESTI,
021642, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORA AUTOMOBILE

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

39. Transport.
───────

(210) M 2020 05497
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT,
SOS. FUNDENI NR. 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOCAŞUL DUHULUI SFÂNT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
24.13.02; 24.13.14

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

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii sociale caritabile), servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, călăuzire (spirituală),
consiliere acordată de pastori, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consiliere
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spirituală, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de informații cu privire la religie,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung (servicii spirituale),
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────

(210) M 2020 05498
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT,
SOS. FUNDENI NR. 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACȚIUNE SOCIALĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 02.09.14; 27.05.17; 27.05.25;
29.01.15

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

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri în scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte

în scopuri caritabile, organizarea de colectare
fonduri pentru proiecte de ajutor extern.

───────

(210) M 2020 05499
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT,
SOS. FUNDENI NR. 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CATEDRALA CREDINȚEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.03; 25.01.25

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

45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii sociale caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe
(servicii sociale caritabile), servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, călăuzire (spirituală),
consiliere acordată de pastori, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, consiliere
spirituală, consiliere în perioada de doliu,
furnizare de informații cu privire la religie,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung (servicii spirituale),
îndrumare religioasă, îndrumare spirituală.

───────
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(210) M 2020 05500
(151) 05/08/2020
(732) RARES DUMITRU, STR. TUZLA

NR.50, SECTOR 2, BUCURESTI,
023832, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cygnus HD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.01; 24.01.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3405C), negru (Hex #000000), alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical 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.

───────

(210) M 2020 05501
(151) 05/08/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT VLAHU NICOLAE, STR.
NEHOIULUI NR. 37, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET.1, BIROUL 1.02, CAM. 2.
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 20.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru
închis (HEX=#34344e), albastru
(HEX=#566a82), alb (HEX=#FFFFFF)

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

45. Servicii juridice.
───────
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(210) M 2020 05502
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE draCOOLa

(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 02.09.10; 08.01.24; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
663C), alb, negru

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────

(210) M 2020 05503
(151) 05/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

CÂMPINEANU NR. 20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Hora HORA. I unique
romanian word for a

traditional dance, a dance in
which people form a large
circle and move together

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1365C)

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/05445  din data de  
04.08.2020, se scoate de la publicare deoarece taxa atașată cererii nu a intrat în contul 
OSIM. 
 

 


