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Cereri Mărci publicate în 13/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02310 06/07/2020 Constantin Andrei Niculescu

Manea
Covidstop

2 M 2020 02311 06/07/2020 Constantin Andrei Niculescu
Manea

Coronastop

3 M 2020 04433 06/07/2020 DANIELA HARSA Petite Ale FOR LITTLE PEOPLE
WITH STYLE

4 M 2020 04508 08/07/2020 OPREA DUMITRU CARLAS DRINK

5 M 2020 04511 08/07/2020 Ioana Ștefania Tănăsescu-Zaiet FRUCT ARTĂ
CONTEMPORANĂ ȘI DESIGN

6 M 2020 04634 06/07/2020 CETINA SRL CETINA

7 M 2020 04635 06/07/2020 CETINA SRL CETINA Pe gustul tău!

8 M 2020 04636 06/07/2020 ANDRA SIMUT MOZAIQ studio

9 M 2020 04637 06/07/2020 ECO DISTRIBUTION TEAM
S.R.L.

TR TOWER RESIDENCE

10 M 2020 04638 06/07/2020 CALIN-DORIAN FLOREA BJ C&H

11 M 2020 04639 06/07/2020 BADEA GHEORGHE AGRO
S.R.L.

Badea Gheorghe

12 M 2020 04640 06/07/2020 RIWEINNER S.R.L. RIWEINNER

13 M 2020 04642 06/07/2020 RAMONA-IOANA BISOCEANU SOFMAR CORPORATE

14 M 2020 04643 06/07/2020 RAMONA-IOANA BISOCEANU MAL SPED TERMINAL

15 M 2020 04644 06/07/2020 RAMONA-IOANA BISOCEANU BITUM LOGISTICS

16 M 2020 04645 06/07/2020 MANUFARM SRL NEXTFARMA

17 M 2020 04646 06/07/2020 FL Europe Holdings, Inc.

18 M 2020 04647 06/07/2020 Robert Ionel Stacescu Pagina Avocatilor

19 M 2020 04648 06/07/2020 ASOCIATIA CRESCATORILOR
DE PASARI SI ANIMALE
MICI IN RASA PURA TARA
FAGARASULUI

CUPA TRANSILVANIEI
ROMÂNIA

20 M 2020 04649 06/07/2020 CARMEN ALEXANDRA URBAN Cafenetta

21 M 2020 04650 06/07/2020 PALD ENGINEERING SRL PALD. We install

22 M 2020 04651 06/07/2020 BLISSAPP SRL bizee CONTABILITATE SI
GESTIUNEA AFACERII
COMPLET AUTOMATIZATA
www.bizee.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 04653 06/07/2020 SC PESCADO GRUP SRL La BĂCĂNIE

24 M 2020 04654 06/07/2020 REPUBLICA BIO SRL Destinație de sănătate

25 M 2020 04655 06/07/2020 RADU BORDAȘ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
dr. RADU DORDAȘ

26 M 2020 04656 06/07/2020 ALECSANDRA GRAȚIELA FILIP Casa Blanca

27 M 2020 04658 06/07/2020 S.C. ECO DRASTEL S.R.L. ECO DRASTEL

28 M 2020 04660 06/07/2020 CONTADMIN SRL BUSCAT CAMPING

29 M 2020 04661 06/07/2020 SC BODY LINE SRL B Body Line invest in your body

30 M 2020 04662 06/07/2020 DORIN - ANTON RĂDOI

31 M 2020 04663 06/07/2020 DORIN - ANTON RĂDOI infinity

32 M 2020 04664 07/07/2020 SC KONS STEEL HALE SRL KONS

33 M 2020 04665 07/07/2020 CENTRUL ANVELOPA TRIPLU
A SRL

VELOPA

34 M 2020 04666 07/07/2020 CENTRUL ANVELOPA TRIPLU
A SRL

VelopaExperience

35 M 2020 04667 07/07/2020 CENTRUL ANVELOPA TRIPLU
A SRL

VelopaMoves

36 M 2020 04668 07/07/2020 CENTRUL ANVELOPA TRIPLU
A SRL

VelopaVibes

37 M 2020 04669 07/07/2020 CENTRUL ANVELOPA TRIPLU
A SRL

VelopaWorld

38 M 2020 04670 07/07/2020 TRIAGLE SECURITY SRL TRIAGLE SECURITY

39 M 2020 04671 07/07/2020 STONE HOUSE GUARD SRL STONE HOUSE GUARD

40 M 2020 04672 07/07/2020 MEBELISSIMO S.R.L. Mebelissimo

41 M 2020 04673 07/07/2020 S.C. ELECTROGRUP S.A. ELECTROGRUP

42 M 2020 04674 07/07/2020 CONTEC FOODS SRL MUȘTAR din TECUCI

43 M 2020 04675 07/07/2020 CONTEC FOODS SRL GUSTUROI

44 M 2020 04676 07/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE COALIŢIA PENTRU FAMILIE

45 M 2020 04677 07/07/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU INIMATOGRAF

46 M 2020 04678 07/07/2020 CONTEC FOODS SRL SUPER GUSTUROI

47 M 2020 04679 07/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE PARTIDUL COALIȚIA PENTRU
FAMILIE

48 M 2020 04680 07/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

49 M 2020 04681 07/07/2020 CONTEC FOODS SRL MERGE CU SOS OLYMPIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2020 04683 07/07/2020 FAST BROKERS - BROKER DE

ASIGURARE - REASIGURARE
FAST BROKERS ASIGURARI -
REASIGURARI - DAUNE

51 M 2020 04684 07/07/2020 POTOTZKY BIOFARM SRL LIOFIT

52 M 2020 04685 07/07/2020 SC ART&CRAFT DESIGN SRL bAzar urbAn

53 M 2020 04686 07/07/2020 TERAPIA S.A. ISAVIAM

54 M 2020 04687 07/07/2020 TERAPIA S.A. PADUDEN

55 M 2020 04688 07/07/2020 RADU TALPOS MOBITAL

56 M 2020 04689 07/07/2020 THE RADA WAY SRL THE RADA WAY

57 M 2020 04690 07/07/2020 ETEX BUILDING
PERFORMANCE SA

Siniat Smart TOP

58 M 2020 04691 07/07/2020 ETEX BUILDING
PERFORMANCE SA

Smart TOP

59 M 2020 04692 07/07/2020 SC ROMSTAL IMEX SRL romstal NOISELESS

60 M 2020 04693 07/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Vital Grana

61 M 2020 04694 07/07/2020 PRO ART COLLEGIUM SRL PROFESSIONAL ACADEMY

62 M 2020 04695 07/07/2020 SC DCNEWS RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

ARGUMENT suportul deciziilor

63 M 2020 04696 07/07/2020 SC ALCA TEXTILE PROD SRL ZAMSIL

64 M 2020 04697 07/07/2020 N.F.T. IT SRL Uniapply

65 M 2020 04700 07/07/2020 FAPACO SRL NOVUM BY THE SEA

66 M 2020 04702 07/07/2020 ALEXANDRU-FLORIN MIHAI 7 FRIENDS & WATCHES

67 M 2020 04703 07/07/2020 S.C. DETECTOR PLUS
SECURITY S.R.L.

DETECTOR + SECURITY

68 M 2020 04704 07/07/2020 S.C. INFUSED DIVANA S.R.L. Glow2Go

69 M 2020 04705 07/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Eisler

70 M 2020 04706 07/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. VOLTA

71 M 2020 04707 08/07/2020 S.C. EUROSTORE
DISTRIBUTION S.R.L.

eselect

72 M 2020 04708 08/07/2020 IULIAN ALEXANDRU BADEA Vibrații Pozitive

73 M 2020 04709 08/07/2020 S.C. E.ON SERVICII S.R.L. Despre Energie simplu ca
energia

74 M 2020 04710 08/07/2020 FLAVIUS VUTAN
BOGDAN COTIRTA
SORIN PETRU GHINITA

Melting Dice

75 M 2020 04711 08/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA SVAITER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
76 M 2020 04712 08/07/2020 S.C. OVIDIUS AQUA LINE

S.R.L.
OVIDIUS CAVIAR

77 M 2020 04713 08/07/2020 S.C. OVIDIUS AQUA LINE
S.R.L.

OVIDIUS AQUA LINE

78 M 2020 04714 08/07/2020 GABRIEL-GRIGORE DUNCA DUNCA GROUP

79 M 2020 04715 08/07/2020 INSPECT TRANS S.R.L. LUX Express.RO

80 M 2020 04716 08/07/2020 GEORGE-ALEXANDRU TIHAN DEHAINE

81 M 2020 04717 08/07/2020 S.C. DEUTSCHLAND BROT
S.R.L.

PÂINE HAIDUCEASCĂ

82 M 2020 04718 08/07/2020 S.C. DEUTSCHLAND BROT
S.R.L.

PÂINE AGAPIA

83 M 2020 04719 08/07/2020 PRODUCĂTORGAZON S.R.L. ProducatorGazon.ro

84 M 2020 04720 08/07/2020 PRODUCĂTORGAZON S.R.L. greenax

85 M 2020 04721 08/07/2020 GABRIEL-GRIGORE DUNCA VENEZIA SHOWROOM

86 M 2020 04722 08/07/2020 PRODUCĂTORGAZON S.R.L. LunaGazon

87 M 2020 04723 08/07/2020 PRODUCĂTORGAZON S.R.L. GazonLuna

88 M 2020 04724 08/07/2020 DORIN AUREL IUHAS GENERE

89 M 2020 04725 08/07/2020 PIZZERIA VERA DEN SRL Pizza RAULITO by Pizzeria
VERA

90 M 2020 04726 08/07/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. MILTON

91 M 2020 04727 08/07/2020 ALEXANDRU-GHEORGHE
PADUREAN

Papa la Şoni

92 M 2020 04728 08/07/2020 ALEXANDRU-GHEORGHE
PADUREAN

Papa de la Şoni

93 M 2020 04729 08/07/2020 ALEXANDRU-GHEORGHE
PADUREAN

Papa la Soni

94 M 2020 04730 08/07/2020 GENKI MEDICAL CENTER SRL Genki MEDICAL CENTER

95 M 2020 04731 08/07/2020 SERE SOLARII MUNTENIA SRL SERE solarii Muntenia

96 M 2020 04732 08/07/2020 SC UNICA FARM SRL Farmacia MARE are grijă de
fiecare

97 M 2020 04733 08/07/2020 SCOALA COMERCIALA SI DE
SERVICII

Școala Comercială Construiește
cariera ta și viitorul tău va
străluci!

98 M 2020 04734 08/07/2020 PIZZERIA VERA DEN SRL Pizza DENIS by Pizzeria VERA

99 M 2020 04736 08/07/2020 SC MASON-JAR SERVICII SRL JH Jardine Hills
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
100 M 2020 04737 08/07/2020 GYORFI ANIKO

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Győrfi's TRADIȚIE ȘI CALITATE
Din 1993

101 M 2020 04738 08/07/2020 ELENA-LARISA LUPOIU Monarh

102 M 2020 04739 08/07/2020 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO. LLC

IVY

103 M 2020 04743 08/07/2020 ALEXANDRU MIHAI
ALEXANDRA-BEATRICE
BACOIU

SANDWISESCU pentru pofticioşi

104 M 2020 04744 08/07/2020 OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP S.A.

OMNI+

105 M 2020 04745 08/07/2020 Constantin Tanislav OV

106 M 2020 04746 08/07/2020 RADIO GUERRILLA SRL CARDUL IMPOSIBIL

107 M 2020 04747 08/07/2020 SC VETRO DESIGN SRL PRIMA HEALTHCARE by Vetro
Design

108 M 2020 04748 08/07/2020 TECHNOVA INVEST SRL DOMINUS

109 M 2020 04749 08/07/2020 LIVIU CODREANU Focco

110 M 2020 04750 08/07/2020 Elena Bădeanu enAscend coachsulting

111 M 2020 04751 08/07/2020 CRISTINELA-FLORENCE LUCA Digital Friday

112 M 2020 04752 08/07/2020 LUCIAN-MIHAIL BENGA
OCTAVIAN-NICOLAE CIUCA

L'OR Blanc

113 M 2020 04753 08/07/2020 GABRIELA MARDARASEVICI entrix

114 M 2020 04754 08/07/2020 RĂZVAN BURLACU MOSAI THE BEAUTY OF
COFFEE

115 M 2020 04755 08/07/2020 GABRIELA MARDARASEVICI gentec

116 M 2020 04756 08/07/2020 GABRIELA MARDARASEVICI onewin

117 M 2020 04757 08/07/2020 GABRIELA MARDARASEVICI teligen

118 M 2020 04758 08/07/2020 HAM BEBE SRL Ham Bebe
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(210) M 2020 02310
(151) 06/07/2020
(732) Constantin Andrei Niculescu

Manea, MUZEUL ZAMBACCIAN
NR. 27, SECTOR 1, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Covidstop

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

5. Dezinfectanţi.
9. Aparate testare, pentru scopuri medicale.
10. Maşti sanitare, pentru scopuri medicale,
mănuşi de protecţie, pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 02311
(151) 06/07/2020
(732) Constantin Andrei Niculescu

Manea, MUZEUL ZAMBACCIAN
NR. 27, SECTOR 1, , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Coronastop

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

5. Dezinfectanţi.
9. Aparate testare, pentru scopuri medicale.
10. Măşti sanitare, pentru scopuri medicale,
mănuşi de protecţie, pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 04433
(151) 06/07/2020
(732) DANIELA HARSA, STR. TATRA

NR. 12, BL. VS, SC. 1, ET. 1, AP. 3,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400341, CLUJ, ROMANIA

(540)

Petite Ale FOR LITTLE
PEOPLE WITH STYLE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.07

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

20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte, articole de purtat pe
cap pentru copii.

28. Articole şi echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
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cu articole de birou, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare cu
articole de birou pentru terți (servicii de achiziţii),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu (servicii
de comerţ), servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.

───────

(210) M 2020 04508
(151) 08/07/2020
(732) OPREA DUMITRU, STR.

INDEPENDENȚEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
CARLAS DRINK

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

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

(210) M 2020 04511
(151) 08/07/2020
(732) Ioana Ștefania Tănăsescu-Zaiet,

STR. OCTAVIAN GOGA NR. 35,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400698, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRUCT ARTĂ
CONTEMPORANĂ ȘI DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.08

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

6. Statuete, busturi si opere de artă din metal
comun, bronzuri (piese de artă), lucrări de artă
din metale comune.
14. Opere de artă din metale pretioase, amulete
(bijuterii), busturi din metale prețioase, cutii din
metale prețioase, bijuterii, pandantive, figurine
din metale prețioase, statuete din metale
prețioase, bijuterii din chihlimbar și fildeș,
pandantive bijuterii, pandantive pentru bijuterii,
cutii de bijuterii, medalioane, inele, coliere
(bijuterii), bijuterii cu ștrasuri (imitații de bijuterii).

───────

(210) M 2020 04634
(151) 06/07/2020
(732) CETINA SRL, BDUL BUCURESTI

NR. 126, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430013,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)
CETINA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 04635
(151) 06/07/2020
(732) CETINA SRL, BDUL BUCURESTI

NR. 126, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430013,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CETINA Pe gustul tău!

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (DESC
Pantone 554)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 04636
(151) 06/07/2020
(732) ANDRA SIMUT, STR. JUSTITIEI

NR. 11, AP. 2, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550004, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

MOZAIQ studio

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Boluri pentru decorațiuni florale, 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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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, decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2020 04637
(151) 06/07/2020
(732) ECO DISTRIBUTION TEAM S.R.L.,

STR. PUCHENI NR. 133, SC. 1, ET.
3, AP. 18, 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)

TR TOWER RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04638
(151) 06/07/2020
(732) CALIN-DORIAN FLOREA, STR.

ALEXANDRU VLAHUTA NR. 53,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, 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)

BJ C&H

(531) Clasificare Viena: 21.01.07; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 25.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben, portocaliu, alb, negru, mov

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
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de Crăciun. (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 04639
(151) 06/07/2020
(732) BADEA GHEORGHE

AGRO S.R.L., STR. MIHAIL
KOGALNICEANU, BL. 76,
JUDEȚUL ALBA, MUN. SEBES,
ALBA, 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)

Badea Gheorghe

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04640
(151) 06/07/2020
(732) RIWEINNER S.R.L., STR. MIHAIL

SADOVEANU NR. 14, CAM. 2,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, 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)

RIWEINNER

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 02.09.14;
24.13.17; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3155), gri (Pantone 423), negru
(Pantone Black)

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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───────

(210) M 2020 04642
(151) 06/07/2020
(732) RAMONA-IOANA BISOCEANU,

P-ȚA ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOFMAR CORPORATE

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

19. Asfalt, smoală, gudron și bitum.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
Administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 04643
(151) 06/07/2020
(732) RAMONA-IOANA BISOCEANU,

P-ȚA ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAL SPED TERMINAL

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

19. Asfalt, smoală, gudron și bitum.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 04644
(151) 06/07/2020
(732) RAMONA-IOANA BISOCEANU,

P-ȚA ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BITUM LOGISTICS

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

19. Asfalt, smoală, gudron și bitum.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 04645
(151) 06/07/2020
(732) MANUFARM SRL, ALEEA

MATEI BASARAB NR. 2, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200412, DOLJ,
ROMANIA

(540)
NEXTFARMA

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

5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, preparate și articole sanitare,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────
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(210) M 2020 04646
(151) 06/07/2020
(732) FL Europe Holdings, Inc., 330

WEST 34TH STREET, NEW YORK,
NY 100001, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, CALEA 13
SEPTEMBRIE 121, BL.127, AP.21,
SECTOR 5, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.08;
02.01.30

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

35. Servicii oferite de magazine de retail oferind
încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru atletism,
servicii oferite de magazine online de retail
oferind încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru
atletism.

───────

(210) M 2020 04647
(151) 06/07/2020
(732) Robert Ionel Stacescu, ALTER

KIRCHPLATZ 6, LIMBURG/
DORNBURG, 65599, GERMANIA

(540)
Pagina Avocatilor

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2020 04648
(151) 06/07/2020
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR

DE PASARI SI ANIMALE
MICI IN RASA PURA TARA
FAGARASULUI, STR. GEORGE
COŞBUC NR.31, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CUPA TRANSILVANIEI
ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 03.07.03;
03.07.11; 03.05.01; 26.01.15; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, organizare de conferinte,
expoziţii şi concursuri, organizare de expoziţii
de animale şi dresură de animale, de porumbei,
păsări şi animale mici de rasă (divertisment).

───────
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(210) M 2020 04649
(151) 06/07/2020
(732) CARMEN ALEXANDRA URBAN,

STR. LAC DE NUFERI NR.18,
SC.A, AP.4, JUD. ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Cafenetta

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

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

───────

(210) M 2020 04650
(151) 06/07/2020
(732) PALD ENGINEERING SRL, STR.

C-TIN BRANCOVEANU NR. 17,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
PALD. We install

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu

acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04651
(151) 06/07/2020
(732) BLISSAPP SRL, STR. GEORGE

COŞBUC NR. 25A, ET. 1, BIROU
13, JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

bizee CONTABILITATE
SI GESTIUNEA

AFACERII COMPLET
AUTOMATIZATA www.bizee.ro

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#F4C522), negru
( HEX=#101820), alb (HEX=#F5F7F6)

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, contabilitate, contabilitate
informatizată.

───────
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(210) M 2020 04653
(151) 06/07/2020
(732) SC PESCADO GRUP SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢUL
BACĂU,, BUHUŞI, 605100,
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)

La BĂCĂNIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare din producţie proprie şi a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2020 04654
(151) 06/07/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A,
SC.1, ET.7, AP. 31, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Destinație de sănătate

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 04655
(151) 06/07/2020
(732) RADU BORDAȘ, STR. BÂRSEI

2L1, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
dr. RADU DORDAȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.05; 02.03.23

(591) Culori revendicate:magenta (Pantone
219 C), negru (Pantone 7547 C)

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon [servicii medicale], furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
și de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
medicale, și anume, fertilizare în vitro, servicii
medicale de diagnostic [testare și analiză],
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui din cordonul ombilical,
servicii medicale și pentru sănătate
referitoare la adn, genetică și testarea genetică.

───────
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(210) M 2020 04656
(151) 06/07/2020
(732) ALECSANDRA GRAȚIELA

FILIP, STR. FOIȘORULUI NR.
8, BL. F3C, SC. 3, ET. 2, AP. 72,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Casa Blanca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04658
(151) 06/07/2020
(732) S.C. ECO DRASTEL S.R.L.,

STR. ȘCOLII NR. 2, JUD. SIBIU,
TÂRNĂVENI, 545600, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ECO DRASTEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.01.11; 05.01.16

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

4. Brichete (combustibil).
───────

(210) M 2020 04660
(151) 06/07/2020
(732) CONTADMIN SRL, STR. AL

VLAHUTA NR. 26-30, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400315,
CLUJ, ROMANIA

(540)
BUSCAT CAMPING

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

43. Punerea la dispoziție a terenurilor de
camping, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de cazare temporară
oferite de campinguri de vacanță.

───────

(210) M 2020 04661
(151) 06/07/2020
(732) SC BODY LINE SRL, STR. VLAD

ŢEPEŞ VODĂ NR. 2, BL. V1, SC.
C, AP. 1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

B Body Line invest
in your body

(531) Clasificare Viena: 27.01.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:galben

(RGB=252188025)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Băuturi (suplimente dietetice adoptate pentru
scopuri medicale), suplimente dietetice care
conțin aminoacizi, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice de proteine
sub formă de praf de proteine, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/07/2020-08/07/2020

sub formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
minerale dietetice de uz uman, suplimente
alimentare antioxidante de uz medical, vitamine
de uz medical, preparate cu minerale și vitamine,
suplimente lichide cu vitamine de uz medical.
28. Articole de gimnastică și de sport,
echipamente pentru sport.
35. Publicitate și marketing, managementul și
administrarea afacerilor, servicii de secretariat
și de birou, servicii de agenții de import export,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.
41. Educație, instruire, divertisment, sport și
fitness, coordonarea antrenamentelor de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii de săli de sport în materie de culturism,
cursuri de gimnastică aerobică, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive.
44. Servicii oferite de saloane de bronzat și de
solarii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
aromaterapie, saloane de frumusețe, servicii de
saună, masaj.

───────

(210) M 2020 04662
(151) 06/07/2020
(732) DORIN - ANTON RĂDOI, STR.

LUNGA NR. 18, JUDETUL
BRASOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 24.17.08

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, publicitate, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de agenţie de import-export, publicitate
online pe o reţea de calculatoare , furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul , profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/07/2020-08/07/2020

(210) M 2020 04663
(151) 06/07/2020
(732) DORIN - ANTON RĂDOI, STR.

LUNGA NR. 18, JUDETUL
BRASOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

infinity

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.17.08

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, publicitate, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de agenţie de import-export, publicitate
online pe o reţea de calculatoare , furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul , profilarea

consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing.

───────

(210) M 2020 04664
(151) 07/07/2020
(732) SC KONS STEEL HALE SRL, STR.

BUCURESTI NR. 51, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

KONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.13

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04665
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP.
1, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VELOPA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
14.03.20

(591) Culori revendicate:gri, galben,
portocaliu

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

12. Anvelope de automobile, camere de
aer pentru anvelopele pneumatice, inserții
de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, roți de
vehicul, lanțuri antiderapante, carcase pentru
anvelopele pneumatice/carcase pentru anvelope
pneumatice, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, jante pentru roți
de vehicule, anvelope solide pentru roțile
vehiculului, huse pentru roata de rezervă/
huse pentru anvelope de rezervă, spite pentru
anvelope, benzi de rulare pentru reșaparea
anvelopelor, supape pentru anvelopele
vehiculului, roți de cuplaj pentru vehicule
terestre, capace pentru butucul roții, butuci
pentru roțile vehiculului, piulițe pentru roțile
vehiculului, roți de vehicul, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule).
35. Publicitate, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

(210) M 2020 04666
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP.
1, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VelopaExperience

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

7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/07/2020-08/07/2020

(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanziare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,

clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, mansoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/mansoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
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terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04667
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP.
1, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VelopaMoves

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

7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,

bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanziare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
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pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.

17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, mansoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/mansoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04668
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP.
1, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VelopaVibes

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

7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
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maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanziare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare

de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
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pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, mansoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/mansoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04669
(151) 07/07/2020
(732) CENTRUL ANVELOPA TRIPLU A

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 219, LOT 1, AP.
1, CAMERA NR. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VelopaWorld

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

7. Lagăre antifricțiune pentru maşini/rulmenți
anti-frecare pentru maşini, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
lagăre de rulmenți pentru maşini, rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, burdufuri (componente ale
mașinilor), curele pentru maşini, curele pentru
motoare, alimentatoare pentru carburatoare,
carburatoare, mandrine (componente ale
mașinilor), compresoare (maşini), biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă pentru
maşini, motoare, capote metalice (componente
ale mașinilor)/apărătoare (componente ale
mașinilor)/capace de protecţie (componente
ale mașinilor), chiulase de cilindru pentru
motoare, cilindri pentru maşini, cilindri pentru
motoare, tobe (componente ale mașinilor),
ejectoare, colector de evacuare pentru motoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare
de expansiune (componente ale mașinilor),
curele de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), filtre pentru curățarea aerului
de răcire, pentru motoare, filtre ca şi
componente ale mașinilor sau motoarelor,
economizoare de combustibil pentru motoare,
bujii incadescente pentru motoare diesel, bare
de suspensie (componente ale mașinilor),
carcase (componente ale mașinilor), injectoare
pentru motoare, cricuri (maşini), cricuri
pneumatice, pompe de lubrifiere, lubrifianţi
(componente ale mașinilor), amortizoare pentru
motoare/amortizoare de zgomot pentru motoare,
pistoane pentru motoare, pistoane (componente
ale mașinilor), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), pompe
(maşini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
bobine (componente ale mașinilor), regulatoare
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(componente ale mașinilor), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare
de viteză pentru maşini, motoare, arcuri
(componente ale mașinilor), transmisii pentru
maşini, aparate de vulcanziare.
9. Indicatoare de combustibil/contoare de
benzină, senzori de parcare pentru vehicule,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, contoare de distanță parcursă
pentru vehicule/înregistratoare kilometraj pentru
vehicule, sisteme de navigație pentru vehicule
(calculatoare de bord), aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de
viteză, aparate pentru direcție, automate, pentru
vehicule, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculelor, regulatoare de
tensiune pentru vehicule, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile.
11. Aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat)/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), becuri pentru
semnalizatoarele de direcție ale vehiculelor,
aparate de iluminat pentru vehicule, lumini
pentru vehicule, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, faruri pentru automobile, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor la
vehicule, instalaţii de ventilație pentru vehicule
(aer condiţionat).
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, pompe de aer (accesorii
pentru vehicule), airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), lanțuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanțuri de automobile, șasiuri
de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, fusuri de osie, osii
pentru vehicule, contragreutăți pentrtru roțile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, clipsuri
pentru capota vehiculelor/ clipsuri pentru capota
vehiculelor, suporturi de pahare pentru vehicule,
caroserii de vehicule, garnituri de frână pentru
vehicule, saboți de frână pentru vehicule,
segmenți de frână pentru vehicule, plăcuțe de
frână pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehciule, bări de protecţie
pentru automobile, chestoane (vehicule),
capace pentru rezervoarele de combustibil
ale vehiculelor, maşini/autoturisme/automobile,
carcase pentru anvelopele pnuematice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,

clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambreiaje pentru vehiculele
terestre, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, huse pentru volanul
vehiculului, motoare pentru vehicule terestre,
rosti de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acționare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ștergătoare de faruri, capote pentru motoarele
vehiculelor, capote pentru vehicule, capace
pentru butucul roții, butuci pentru roțile
vehiculului, piulițe pentru roțile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, apărătoare de noroi, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, alarme de marșarier pentru
vehicule, jante pentru roți de vehicule, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizaore de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizaore
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
penru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
anvelope solide pentru roțile vehiculului, huse
pentru roată de rezervă/huse pentru anvelope
de rezervă, spițe pentru anvelope, spoilere
pentru vehicul, cleme de spițe pentru roți, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, transmisii pentru vehiculele terestre,
benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
inserții de anvelope, anvelope pentru roțile
vehiculului, anvelope pneumatice, șasiuri pentru
vehicule, tapițerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, roți de vehicul, bare de
protecţie pentru vehicule, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ștergătoare de parbriz.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, mansoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/mansoane
din caucic pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor.
35. Publicitate, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
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terţi, servicii de telemarketing, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii.
37. Întreținerea şi repararea vehiculelor cu
motor, reșaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul
unei defecțiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04670
(151) 07/07/2020
(732) TRIAGLE SECURITY SRL, STR.

MATEI MILLO NR. 140G, CAMERA
3, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TRIAGLE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 14.03.20;
27.05.01; 27.05.17; 14.05.23

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

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

───────

(210) M 2020 04671
(151) 07/07/2020
(732) STONE HOUSE GUARD SRL,

STR. MATEI MILLO NR. 140G,
CAMERA 2, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

STONE HOUSE GUARD

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01

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

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

───────

(210) M 2020 04672
(151) 07/07/2020
(732) MEBELISSIMO S.R.L., STR.

DEPOZITELOR NR. 2A, ET. 2,
AP. 4, JUDEŢ SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, 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)
Mebelissimo

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

───────

(210) M 2020 04673
(151) 07/07/2020
(732) S.C. ELECTROGRUP S.A., CALEA

TURZII NR. 217, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, 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)
ELECTROGRUP

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

4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie eoliană, materiale pentru
iluminat.
9. Celule fotovoltaice, convertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, instalaţii fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiaţiei solare în energie
electrică, aparate şi instrumente pentru
transformarea energiei electrice, racorduri de
linii electrice, stâlpi de metal pentru linii
electrice, software de securitate, aparate
pentru supraveghere de securitate, dispozitive
pentru siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare, software de calculator pentru
comanda de la distanţă a aparatelor
de securitate, software pentru automatizare
industrială, sistem de automatizare pentru
clădiri, comenzi de automatizare industrială,
instrumente pentru monitorizarea traficului,
software pentru gestionarea traficului, aparate
de control pentru trafic (luminoase), software de
calculator pentru controlul iluminatului, software
de control pentru iluminat destinat utilizarii
în locaţii comerciale şi industriale, aparate
pentru monitorizarea reţelei de alimentare cu

electricitate, distribuitoare de energie electrică,
unităţi de alimentare cu energie electrica
neîntreruptă, instrumente de monitorizare,
senzori magnetici, aplicaţii software.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor şi a serviciilor de energie electrică,
telecomunicaţii şi construcţii, permitând clientilor
să le vadă şi să le achizitioneze cât mai comod,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, managementul şi
administrarea afacerilor, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, cercetare
şi analiză de piaţă, prezentare de produse
şi servicii în scopuri promoţionale/publicitare,
pregatire şi prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, organizare şi coordonare
de licitaţii şi licitaţii inverse prin reţele informatice
şi de telecomunicaţii, evidenţa contabilă,
facturare, servicii de marketing, prelucrare de
date, servicii de birou, servicii de telemarketing.
37. Servicii de construcţii civile şi industriale,
construcţii de infrastructura civila, energetica
şi pentru comunicaţii, servicii de instalaţii
electrice de joasa, medie şi înalta tensiune,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile
(construcţii), demolare de construcţii civile
şi industriale, construire de fundaţii pentru
structuri de construcţii civile şi industriale,
fundaţii pentru clădiri, construcţie de proprietăţi
industriale, instalaţii pentru telecomunicaţii,
construcţia de turnuri de telecomunicaţii, cablare
pentru telecomunicaţii în clădiri, întreţinere de
aparate de telecomunicaţii, instalare hardware
de calculator şi a aparatelor de telecomunicaţii,
întreţinere şi reparare, instalare şi reparaţii de
reţele de telecomunicaţii, instalare de reţele de
telecomunicaţii, instalaţii de maşinării electrice
şi de generatoare, întreţinere şi reparare
de instalaţii în clădiri, întreţinere, service
şi reparare de aparate şi instalaţii pentru
generarea de energie electrică, terasamente,
închirieri de maşini pentru terasamente, reparare
şi întreţinere de echipamente pentru lucrări
de terasamente, construirea de drumuri de
acces pentru construcţii civile şi industriale,
servicii de instalare a platformelor de lucru
şi de construcţie, instalare de schele pentru
construcţii şi platforme pentru lucrări şi
construcţii, construcţia de structuri de inginerie
civila prin turnarea betonului, instalare şi
întreţinere de instalaţii fotovoltaice, instalare
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de celule şi module fotovoltaice, întreţinere,
reparare şi recondiţionare de aparate şi instalaţii
fotovoltaice, construire de centrale electrice,
servicii de consiliere cu privire la instalarea
centralelor electrice, construire de structuri
subterane, servicii de inginerie civilă subterană,
lucrări de construcţie subterane pentru turnarea
fundaţiei, lucrări de construcţii subterane legate
de cablajele electrice, reparaţie a liniilor de înalta
tensiune, recondiţionare, reparare şi întreţinere
a instalaţiilor electrice, montarea de structuri
de înalta rezistenţă, reparare şi întreţinere
de instalaţii pentru energie eoliana, instalarea
sistemelor de securitate, întreţinere şi service de
alarme de securitate, instalare de echipamente
pentru automatizarea clădirilor, instalare de
sisteme de gestionare al traficului, reparare
de aparate de iluminat, instalare de sisteme
de iluminat, instalare de instalaţii de iluminat,
instalare de sisteme electrice de iluminat şi
de sisteme de alimentare electrica, instalarea
senzorilor magnetici.
38. Telecomunicaţii, furnizare de instalaţii
de telecomunicaţii, telecomunicaţii prin
radio, buletine electronice (telecomunicaţii),
consultanţă în telecomunicaţii, exploatarea
sateliţilor de telecomunicaţii, telecomunicaţii
prin e-mail, servicii de telecomunicaţii
interactive, consultanţă profesionala privind
telecomunicatiile, informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, exploatare de sisteme de
telecomunicaţii, administrarea unei reţele
de telecomunicaţii, închirieri de aparate
de telecomunicaţii, servicii de portaluri
de telecomunicaţii, închirieri de linii de
telecomunicaţii, servicii telefonice şi de
telecomunicaţii, transfer de date prin
telecomunicaţii, servicii de telecomunicaţii prin
satelit, servicii de telecomunicaţii prin telegraf,
servicii de consultanţă privind telecomunicaţiile,
servicii de informare privind telecomunicatiile,
servicii de accesare a telecomunicaţiilor,
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web), servicii de telecomunicaţii de reţele
digitale, servicii de reţele de telecomunicaţii
mobile, furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicaţii), furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii electronice, comunicare
prin reţele de telecomunicaţii multinaţionale,
asigurarea accesului la reţele de telecomunicaţii,
servicii de transmisie şi recepţie a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii, servicii
de telecomunicaţii în reţele de fibra optică,
fără fir şi prin cablu, servicii de telecomunicaţii
bazate pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii la baze de date, transfer
automat de date digitale utilizând canale de
telecomunicaţii, transmisie de la distanţa de date

prin intermediul telecomunicaţiilor, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
de internet, servicii de telecomunicaţii, respectiv,
servicii ISDN (reţea cu servicii digitale integrate),
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
o reţea globală de comunicaţii sau la baze
de date, exploatarea reţelelor electronice de
comunicaţii, servicii de telecomunicaţii aer-sol,
furnizare de acces prin telecomunicaţii la centre
de servere, închirieri de aparate şi instalaţii de
telecomunicaţii.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de energie
electrică, distribuţia de energie, depozitarea
energiei electrice, logistica de transport,
colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor,
servicii de informaţii privind traficul, furnizare de
informaţii rutiere şi de trafic, gestionarea de fluxul
traficului de vehicule prin intermediul reţelelor
şi al tehnologiilor avansate de comunicaţii,
servicii de informare cu privire la congestionarea
traficului, servicii publice de distribuţie a energiei
electrice.
40. Producere de energie de către centrale
electrice şi turbine eoliene, generare de
electricitate, generare de electricitate din energia
eoliana, servicii de consultanţă privind generarea
de energie electrica, închirieri de echipamente
generatoare de energie, tratarea (reciclarea)
deşeurilor.
42. Servicii de management al proiectelor de
inginerie, servicii de inginerie electrică, servicii
de proiectare, servicii de proiectare privind
construcţiile civile şi industriale, întocmire de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
şi dezvoltare de reţele de telecomunicaţii,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei, servicii de proiectare
tehnică de instalaţii pentru electricitate,
servicii de proiectare pentru structuri de
înalta rezistenţă, servicii de inginerie privind
proiectarea de sisteme electronice, construcţii
civile (servicii de inginerie), măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcţii
civile, servicii de proiectare tehnică industrială,
ingineria telecomunicaţiilor, analiză semnalelor
de telecomunicaţii, cercetare privind tehnicile
de telecomunicaţii, programare de software
pentru telecomunicaţii, testare de semnale
de telecomunicaţii, monitorizare de semnale
de telecomunicaţii, consultanţă în domeniul
tehnologiei telecomunicaţiilor, consultanţă
în domeniul ingineriei telecomunicaţiilor,
proiectare de aparate şi echipamente pentru
telecomunicaţii, inspecţia instalaţiilor şi utilajelor,
întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcţii,
întocmirea de studii de analiză referitoare
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la proiecte, planificare de proiecte tehnice,
efectuare de studii de proiecte tehnice, studii
şi proiecte de cercetari tehnice, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcţii, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcţiilor, proiectare şi dezvoltare
de sisteme fotovoltaice, localizare şi marcare
a amplasamentelor conductelor, cablurilor sau
firelor din reţelele subterane ale serviciilor
de utilităţi publice, proiectare şi inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu şi fibră
optică, administrare de servere, proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru reţele
de calculatoare şi servere, dezvoltare de metode
de măsurare şi de testare, servicii tehnice de
măsurare, monitorizare, control şi achiziţii de
date (SCADA), cercetare privind securitatea,
proiectare şi dezvoltare de programe de
securitate, cercetare referitoare la automatizarea
computerizata a proceselor tehnice, servicii de
design arhitectural În domeniile traficului şi
transporturilor, proiectare de sisteme de iluminat,
planificare tehnică şi managementul proiectelor
tehnice pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, furnizare de informaţii privind repararea
şi Întreţinerea de aparate pentru iluminat electric,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanta, proiectare şi dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea şi
monitorizarea sistemelor de energie solară,
monitorizarea calităţii aerului, dezvoltare de
software de aplicaţii.
45. Servicii de autorizare în domeniul energiei
electrice, telecomunicaţiilor şi constructiilor,
autorizare de sisteme de comunicaţii fără fir,
servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control, închiriere de aparate de supraveghere
de securitate.

───────

(210) M 2020 04674
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS

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

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MUȘTAR din TECUCI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

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

clase:
30. Muștar, muștar pentru alimente , praf de
muștar (condimente) , preparate din muștar
pentru alimente , pudră de muștar pentru
alimente, sos concentrat, praf de sosuri ,
sosuri gata făcute, sosuri pentru gătit, arome
sub formă de sosuri concentrate, arome
sub formă de sosuri deshidratate, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, sosuri
(condimente), sosuri care conțin mirodenii,
sosuri pentru gustări, preparate pentru obținerea
sosurilor.
35. 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
online în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de comenzi online, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
Internet, servicii de intermediere comercială.
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39. Servicii de transport de marfă , transport
terestru de marfă , organizarea transportului de
mărfuri, depozitare de marfă după transport ,
servicii de transport rutier de marfă , servicii
de transport comercial de mărfuri , servicii de
transport și expediție de mărfuri , furnizare de
informații privind transportul de mărfuri, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, transport de alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
ambalare de produse alimentare, servicii de
transport de alimente, servicii de stocare a
alimentelor, servicii de livrare a alimentelor,
organizarea descărcării de marfă, servicii de
manevrare și transport de mărfuri.

───────

(210) M 2020 04675
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 89,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GUSTUROI

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

30. Praf de usturoi, suc de usturoi, usturoi
tocat (condiment), sos de usturoi (alioli),
usturoi prelucrat destinat utilizării sub formă
de condiment, sosuri, sosuri condimentate,
sosuri pentru pizza, sosuri barbecue, sosuri
pudră, sosuri pentru salate, sosuri pentru
gătit, sosuri pentru spaghetti, sosuri pentru
gustări, sosuri pentru mâncare, sosuri pentru
pui, sosuri de carne, praf de sosuri, sosuri
cu ierburi, sosuri gata făcute, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
condimente, sosuri (condimente), amestecuri
de condimente, condimente pentru pizza,
condimente pe bază de legume pentru paste,
creme pe bază de maioneză, creme pe bază
de maioneză și ketchup, maioneză, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),

ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, preparate
din muștar pentru alimente, produse aromatice
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare,
mirodenii, arome și condimente, usturoi măcinat,
piure de usturoi, usturoi tocat (condiment),
usturoi prelucrat destinat utilizării sub formă de
condiment, sosuri pudră, sosuri pentru gustări,
sosuri cu ierburi, condimente pe bază de legume
pentru paste, produse aromatice pentru alimente
(altele decât uleiurile esențiale).
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,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, 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, servicii de vânzare cu amănuntul
online de produse alimentare.

───────

(210) M 2020 04676
(151) 07/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI NR, 142-148, SC. B, ET.
6, AP. 50, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COALIŢIA PENTRU FAMILIE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
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prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04677
(151) 07/07/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
INIMATOGRAF

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

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

───────

(210) M 2020 04678
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 89,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
SUPER GUSTUROI

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

30. Usturoi măcinat, piure de usturoi, praf de
usturoi, suc de usturoi, usturoi tocat (condiment),
sos de usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat
utilizării sub formă de condiment, sosuri,
sosuri condimentate, sosuri pentru pizza, sosuri
barbecue, sosuri pudră, sosuri pentru salate,
sosuri pentru gătit, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru gustări, sosuri pentru mâncare,
sosuri pentru pui, sosuri de carne, praf de sosuri,
sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
condimente, sosuri (condimente), amestecuri de
condimente, condimente pentru

pizza, condimente pe bază de legume pentru
paste, creme pe bază de maioneză, creme pe
bază de maioneză și ketchup, maioneză, esențe
de uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, preparate
din muștar pentru alimente, produse aromatice
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare,
mirodenii, arome și condimente.
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,
servicii de vânzare cu amănuntul online de
produse alimentare.

───────

(210) M 2020 04679
(151) 07/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI 142-148, SC. B, ET. 6,
AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PARTIDUL COALIȚIA

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 04680
(151) 07/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI 142-148, SC. B, ET. 6,
AP. 50, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PARTIDUL

NAȚIONAL LIBERAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04681
(151) 07/07/2020
(732) CONTEC FOODS SRL, ŞOS.

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

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

(540)
MERGE CU SOS OLYMPIA

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

30. Sosuri, sosuri condimentate, maioneză,
creme pe bază de maioneză, înlocuitor de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, sosuri pentru
pizza, sosuri barbecue, sosuri pudră, sosuri
pentru salate, sosuri pentru gătit, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru gustări, sosuri pentru
mâncare, sosuri pentru pui, sosuri de carne,
praf de sosuri, sosuri cu ierburi, sosuri gata
făcute, sosuri care conțin mirodenii, arome sub

formă de sosuri concentrate, sosuri întrebuințate
sub formă de condimente, sosuri de salată
care conțin smântână, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, condimente,
sosuri (condimente), amestecuri de condimente,
condimente pentru pizza, condimente pe
bază de legume pentru paste, esențe de
uz alimentar (cu excepția uleiurilor esențiale),
ierburi uscate de uz culinar, mirodenii, produse
aromatice pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), sosuri, sare, mirodenii, arome și
condimente.
35. 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
online în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
informații comerciale cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază
de abonament, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe Internet, servicii de intermediere
comercială.

───────

(210) M 2020 04683
(151) 07/07/2020
(732) FAST BROKERS - BROKER DE

ASIGURARE - REASIGURARE,
STR. MIRCEA VULCANESCU
NR. 80, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAST BROKERS ASIGURARI
- REASIGURARI - DAUNE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04684
(151) 07/07/2020
(732) POTOTZKY BIOFARM SRL,

MIERCUREA CIUC, JUDEȚUL
HARGHITA, 530102, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEȚUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

LIOFIT

(531) Clasificare Viena: 02.01.16; 26.01.03;
27.05.01

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi.

───────

(210) M 2020 04685
(151) 07/07/2020
(732) SC ART&CRAFT DESIGN SRL,

STR. ARDEALULUI NR. 9A, ET.
1, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

bAzar urbAn

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), gri (Pantone 434C), negru
(Pantone Black)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2020 04686
(151) 07/07/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
ISAVIAM

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive de uz
medical, preparate farmaceutice pentru
inhalatoare, preparate farmaceutice pentru
aerosoli şi sprayuri medicinale, produse igienice
pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Inhalatoare de uz medical şi terapeutic,
aparate pentru aerosoli de uz medical,
dispozitive medicale.
35. Publicitate, acţiuni de promovare,
conducerea şi gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
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strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (cu excepţia trasnportului)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze, prin intermediul unor magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 04687
(151) 07/07/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
PADUDEN

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Dispozitive medicale.
35. Publicitate, acţiuni de promovare,
conducerea şi gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze, prin intermediul unor magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 04688
(151) 07/07/2020
(732) RADU TALPOS, STR. LERESTI,

SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOBITAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2020 04689
(151) 07/07/2020
(732) THE RADA WAY SRL, ALEEA

MUZICII NR.18, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

THE RADA WAY

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme
nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de
scafandru, aparate de respirat sub apă pentru
înot subacvatic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă, articole
de gimnastică și sport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04690
(151) 07/07/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

SA, STR. VULTURILOR,
NR. 98 ETAJ 5-6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Siniat Smart TOP

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04691
(151) 07/07/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

SA, STR. VULTURILOR,
NR. 98 ETAJ 5-6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Smart TOP

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04692
(151) 07/07/2020
(732) SC ROMSTAL IMEX SRL,

ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

romstal NOISELESS

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

clase:
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11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar, instalaţii sanitare şi de baie şi
accesorii pentru instalaţii.
20. Mobilier, mobilier de baie, oglinzi, rame
pentru tablouri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 04693
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Vital Grana

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante

aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază de
cacao, cacao, băuturi sub formă de pudră care
conțin cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, pastă de cacao pentru băuturi, preparate
pe bază de cacao pentru fabricarea băuturilor,
pudră de cacao, preparate sub formă de pudră
conținând cacao utilizate pentru prepararea
băuturilor, pudră de cacao instant.

───────

(210) M 2020 04694
(151) 07/07/2020
(732) PRO ART COLLEGIUM SRL,

STR. LUNGA, NR. 100, AP. 6, JUD.
BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
PROFESSIONAL ACADEMY

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

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

───────
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(210) M 2020 04695
(151) 07/07/2020
(732) SC DCNEWS RESEARCH &

DEVELOPMENT SRL, PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP
D1, ET. 6, CAMERA 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

ARGUMENT
suportul deciziilor

(531) Clasificare Viena: 26.01.05; 27.05.01;
29.01.14

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

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un pachet media
de informații, abonamente la servicii de baze de
date prin telecomunicaţii, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de telemarketing, administrare
de afaceri, sondaje de opinie, sondaje de piață
prin telefon, sondaje pentru scopuri de afaceri,
elaborare de sondaje de opinie, realizare de
sondaje de opinie politice, studii de sondaje de
opinie cu privire la piață, realizare de studii de
piață care implică sondaje de opinie.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
agenții de presă, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare de
informații prin mijloace electronice, emisiuni
de știri (transmisii), furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru conferințe

electronice, furnizare de informații privind
comunicațiile media, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere de
știri), servicii de agenții de știri electronice,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații, servicii de comunicații audiovizuale,
servicii de informare privind rețelele electronice
de
comunicare.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, editare de publicaţii, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizare de publicații
electronice, consultanță editorială, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, editare de cărți
și recenzii, publicare de buletine informative,
publicare de cărți, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii jurnalistice, organizare de
seminarii și conferințe.

───────

(210) M 2020 04696
(151) 07/07/2020
(732) SC ALCA TEXTILE PROD SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 1, ET. 3, SECTOR
6, 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)

ZAMSIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat pe
cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte
pentru bărbați, articole de încălțăminte pentru
plajă.

───────

(210) M 2020 04697
(151) 07/07/2020
(732) N.F.T. IT SRL, STR. GLASTREI

NR. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Uniapply

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative (electronice), buletine informative
descărcabile.
35. Publicitate online, publicitate, publicitate
televizată, servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate și marketing, servicii on-
line de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, furnizarea de
servicii de administrare a cursurilor academice
referitoare la înregistrarea cursurilor online.
38. Comunicare de informații prin mijloace
electronice, servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
transmitere de date și de informații prin
intermediul calculatoarelor și al mijloacelor
electronice de comunicare, servicii de transmisie

electronică, servicii de transmisie de date,
servicii de transmisie electronică de mesaje,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
transmitere electronică de mesaje, date
și documente, transmitere și retransmitere
electronică de sunete, imagini, documente,
mesaje și date.
41. Instruire educativă, servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
educație și instruire, servicii de educație
universitară, consiliere în carieră (educație),
consultanță profesională referitoare la educație,
servicii de consultanță în domeniul educației,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de consiliere în materie de educație,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, servicii educative și de
instruire, servicii educative oferite de școli.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere de la
distanță, cercetare privind prelucrarea de date,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare în domeniul
inteligenței artificiale, cercetare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, cercetare
privind tehnicile de telecomunicații, dezvoltare
de rețele informatice, creare și întreținere de
site-uri web pentru telefoane mobile, consultanță
cu privire la securitatea datelor, consultanță
IT, servicii de consiliere și asigurare de
informații, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor tehnice, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi și de
software.

───────

(210) M 2020 04700
(151) 07/07/2020
(732) FAPACO SRL, SPLAIUL UNIRII

NR. 197, DUPLEX, ET. 6, AP.
26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2020 04702
(151) 07/07/2020
(732) ALEXANDRU-FLORIN MIHAI,

STR. SOVEJA NR. 191, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

7 FRIENDS & WATCHES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

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

14. Instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, curele de ceas din metal,
piele sau plastic, ceasuri de mână, accesorii
pentru ceasuri.
35. Regruparea în avantajul terților în magazine
specializate sau online a ceasurilor și a
accesoriilor pentru ceasuri, în special curele
pentru ceasuri (cu excepția transportului), pentru
a permite clienților/ consumatorilor să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 04703
(151) 07/07/2020
(732) S.C. DETECTOR PLUS SECURITY

S.R.L., STR. MUNȚII TATRA
NR. 46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DETECTOR + SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.01; 03.01.01; 03.01.16; 03.07.17

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

37. Servicii de instalare sisteme tehnice de
alarmare.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizare.
39. Servicii de transport valori.
41. Instruire.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază pentru protejarea persoanelor, gardă de
corp, servicii de pază umană, de intervenție la
sistemele de alarmare și pază.

───────

(210) M 2020 04704
(151) 07/07/2020
(732) S.C. INFUSED DIVANA S.R.L.,

STR. DRISTORULUI NR.
91-95, BL. E, AP. 335, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031543,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Glow2Go

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.
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───────

(210) M 2020 04705
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Eisler

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:bej (Pantone 7506
C, Pantone 7509 C), verde (Pantone
368 C, Pantone 3415 C), gri, negru

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

30. Orez, orez decorticat, ovăz decorticat, orz
decorticat, arpacaș pentru alimentație umană,
faină, mălai, griș.

───────

(210) M 2020 04706
(151) 07/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

VOLTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

30. Batoane de cereale si batoane energizante,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane de cereale
bogate în proteine.

───────
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(210) M 2020 04707
(151) 08/07/2020
(732) S.C. EUROSTORE DISTRIBUTION

S.R.L., STR. ION LAHOVARI
NR. 16, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
eselect

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
ceasuri inteligente, dispozitive periferice de
calculator, software de calculator, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, materiale înregistrate, magneti,
echipament pentru scufundări, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
ceasuri, bijuterii, articole de bijuterie, instrumente
de cronometrare, instrumente cronologice,
produse de
bijuterie, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, aliaje de argint, aliaje de
iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, cutii suvenir din metale
prețioase, discuri ceramice utilizate ca jetoane
valorice, misbaha (mătănii), monede, monede
care nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede de colecție, monede din aur, monede
făcute din lingouri de aur, mărgele pentru
meditație, mătănii, obiecte de artă confecționate
din pietre prețioase, obiecte de artă de argint,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metal (metale prețioase), obiecte de
artă din metale prețioase, plăci comemorative

din materiale prețioase, plăci funerare din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, portchei fantezie din metale prețioase,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din aliaje de metale prețioase,
trofee confecționate din metale prețioase, trofee
placate cu aliaje de metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios,
turmaline (pietre semiprețioase).
18. Genți de mână, genți casual, bagaje, pungi,
portofele din piele și imitație de piele, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, huse de arc, articole
de piele vândute vrac, blană artificială, blană
semiprelucrată, blănuri vândute vrac, piei de
bovine, carton imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, centuri pentru umeri,
chingi din piele, crupe (părți ale crupoanelor),
curele de piele pentru bagaje, curele de umăr,
curelărie (echipamente pentru soldați), curelărie
realizată din piele, curele pentru
patine, cutii de pălării din imitație de piele, cutii
din piele, etichete din piele, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, garnituri de harnașament, garnituri
din piele pentru mobile, genti pentru articole
de toaletă vândute goale, hamuri de siguranță
pentru copii, huse de mobilă, din piele, huse
din piele pentru arcuri, moleschin (imitație de
piele), piei de animale, piei tăbăcite, imitații
de piele, împletituri din piele, piele brută sau
semiprelucrată, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, piele de poliuretan,
piele de șarpe, piele netăbăcită și alte tipuri
de piei prelucrate sau semiprelucrate, piele
pentru harnașamente, piele pentru mobilier, piele
sintetică, port-carduri de piele, port-carduri din
imitație de
piele, produse din piele brută de ros pentru câini,
recipiente industriale din piele pentru ambalare,
serviete din piele, tefillin (filactere), șevro (piele),
șireturi din piele, șnururi din piele, șnururi din
piele pentru legat sub bărbie, ținte decorative
pentru materiale din piele, valve din piele.

───────
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(210) M 2020 04708
(151) 08/07/2020
(732) IULIAN ALEXANDRU BADEA,

STR. MIRCEA VODĂ NR. 11, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

Vibrații Pozitive

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.04; 16.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri,
alb

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

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

───────

(210) M 2020 04709
(151) 08/07/2020
(732) S.C. E.ON SERVICII S.R.L., BD.

PANDURILOR NR. 42, ET. 7, JUD.
MUREȘ , TÂRGU MUREȘ, 540554,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Despre Energie
simplu ca energia

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.01; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 3385
C), mov (Pantone 2725 C), gri (Pantone
420 C), albastru (Pantone 5265 C)

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

35. Publicitate.
42. Servicii de cosultanță în materie de utilizare
a energiei.

───────

(210) M 2020 04710
(151) 08/07/2020
(732) FLAVIUS VUTAN, STR. AUREL

POP NR. 17, AP. 2, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA
BOGDAN COTIRTA, STR.
LABIRINT NR. 6, ET. 4, AP. 19,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300379,
TIMIȘ, ROMANIA
SORIN PETRU GHINITA, ALEEA
VIILOR B9A, AP. 10, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300363, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Melting Dice

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

41. Activități culturale.
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───────

(210) M 2020 04711
(151) 08/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA ,

STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SVAITER

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

29. Produse lactate, inclusiv șvaițer și cașcaval.
───────

(210) M 2020 04712
(151) 08/07/2020
(732) S.C. OVIDIUS AQUA LINE

S.R.L., STR. PREOT POPESCU
GHEORGHE, NR. 1A, COM.
BORCEA, JUD. CALARASI, SAT
BORCEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
STR. UNIRII, BL. 16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

OVIDIUS CAVIAR

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

clase:
29. Caviar.
31. Icre de pește, nu preparate, pește, viu.

───────

(210) M 2020 04713
(151) 08/07/2020
(732) S.C. OVIDIUS AQUA LINE

S.R.L., STR. PREOT POPESCU
GHEORGHE, NR. 1A, COM.
BORCEA, JUD. CALARASI, SAT
BORCEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA,
STR. UNIRII, BL. 16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

OVIDIUS AQUA LINE

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04714
(151) 08/07/2020
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

STR. APATEULUI NR. 126A, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410541, BIHOR,
ROMANIA

(540)
DUNCA GROUP

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

19. Gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, parchet,
frize de parchet, parchet stratificat, parchete
de lemn, pardoseli de parchet și plăci de
parchet, plăci de parchet laminat, parchet cu
placaj din lemn, parchet din lemn de esență
tare, pardoseli din parchet fabricate din plută,
pavaj, pavaje luminoase, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci pentru
pavaje, pavaje din lemn, blocuri de pavaj
luminoase, pavaje și placări ceramice, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice, dale
din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri de
pavaj luminoase, nemetalice, blocuri de pavaj
din beton, pietre de pavaj din beton, dale,
dale ignifuge, dale nemetalice, dale din beton,
dale din argilă, dale din marmură, dale din
plastic, dale din ghips, dale de piatră, dale de
pământ, dale de lemn, dale din ceramică, dale
nemetalice pentru bucătărie, dale nemetalice
pentru construcții, dale de piatră naturală, dale
nemetalice pentru pardoseală, dale din piatră
pentru coronamente, dale de sticlă pentru
acoperișuri, dale de perete, nemetalice, dale
și plăci din piatră naturală, dale de cauciuc
de avertizare de scară, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, acoperiri nemetalice
(construcții), dolii nemetalice (construcții),
lemn pentru construcții, hale (construcții
nemetalice), nisip pentru construcții, pâslă
pentru construcții, sticlă pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, construcții din
lemn, sticlă de construcții, sticlă izolantă
(construcții), marchize nemetalice (construcții),
stuf pentru construcții, piscine (construcții
nemetalice), benzi gudronate (construcții),

construcții transportabile, nemetalice, smoală
pentru construcții, bambus, pentru construcții,
răchită, pentru construcții, piatră de construcții,
ciment pentru construcții, mortar pentru
construcții, patinoare (construcții) nemetalice,
furnire pentru construcții, construcții modulare
nemetalice, cherestea pentru construcții, hârtie
pentru construcții, plăci fibrolemnoase pentru
construcții, grinzi nemetalice pentru construcții,
zgură (materiale de construcții), sticlă plată
pentru construcții, scânduri (lemn de construcții),
lemn folosit în construcții, nisip folosit în
construcții, nisip folosit la construcții, piloni
nemetalici pentru construcții, tencuieli (materiale
de construcții), armături nemetalice pentru
construcții, sticlă luminoasă pentru construcții,
blocuri de sticlă pentru construcții, beton, beton
preparat, beton armat, beton polimer, beton
refractar, beton sintetic, recipiente din beton,
plăci de beton, bolarzi din beton, țevi din beton,
podele din beton, figurine din
beton, grinzi din beton, pereți din beton,
jardiniere din beton, bolțuri din beton, cărămizi
de beton, cărămida aparentă, cărămidă pentru
șemineuri, cărămidă de placat (nemetalică),
suporturi pentru zidărie de cărămidă (nu din
metal), dibluri de fixare nemetalice folosite
la zidării de cărămidă, plăci ceramice, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
plăci ceramice pentru podea, plăci ceramice
pentru perete, plăci ceramice pentru pardoseli
interioare, plăci ceramice pentru pereți exteriori,
plăci ceramice smălțuite pentru perete, plăci
ceramice smălțuite pentru
pardoseli, plăci ceramice pentru pereți interiori,
plăci ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru pardosirea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 04715
(151) 08/07/2020
(732) INSPECT TRANS S.R.L., STR.

STRAPUNGERE SILVESTRU NR.
12, PARTER, SPATIU COMERCIAL,
ÎNCĂPEREA NR. 1, BL. CL
18, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
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)

LUX Express.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,

roz, mov, gri, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04716
(151) 08/07/2020
(732) GEORGE-ALEXANDRU TIHAN,

BD. LIBERTĂȚII NR. 12, BL. 133,
SC. 3, ET. 1, AP. 47, BUCURESTI,
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)
DEHAINE

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
regruparea în avantajul terților a articolelor
de îmbrăcăminte, articolelor de încălțăminte,
articolelor pentru acoperirea capului, părților de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articolelor pentru
acoperirea capului (cu excepția transportului),
pentru a le permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2020 04717
(151) 08/07/2020
(732) S.C. DEUTSCHLAND BROT

S.R.L., ȘOS. SPĂTARULUI NR.
5A, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, 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)
PÂINE HAIDUCEASCĂ

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie.

───────

(210) M 2020 04718
(151) 08/07/2020
(732) S.C. DEUTSCHLAND BROT

S.R.L., ȘOS. SPĂTARULUI NR.
5A, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, 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)
PÂINE AGAPIA

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul

și cu ridicata în legătură cu făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie.

───────

(210) M 2020 04719
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)

ProducatorGazon.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.01; 05.11.11

(591) Culori revendicate:verde inchis
( Pantone #3c684b), verde deschis
(Pantone #619b26), maro (Pantone
#3332e0d, Pantone #3b320a), verde
(Pantone #81c004, #a8d700, #57a506,
#4f9b00, #a0e900, #63b400, #3f6600,
#5b9304), maro (Pantone #9b9782),
verde (Pantone #60b000, #3c8200,
#2c4000)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
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și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe şi
semințe brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04720
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)

greenax

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.11.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
#1CB153), alb (Pantone #FFFFFF)

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,

horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe şi
semințe brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04721
(151) 08/07/2020
(732) GABRIEL-GRIGORE DUNCA,

STR. APATEULUI NR. 126 A,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
410541, BIHOR, ROMANIA

(540)
VENEZIA SHOWROOM

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

19. Gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
plăci ceramice, plăci ceramice neglazurate,
plăci ceramice smălțuite, plăci ceramice pentru
podea, plăci ceramice pentru perete, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, plăci
ceramice pentru pereți exteriori, plăci ceramice
smălțuite pentru perete, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, plăci ceramice pentru pereți
interiori, plăci ceramice pentru pardoseli
exterioare, plăci ceramice pentru pardosirea
clădirilor, parchet, parchet stratificat, frize de
parchet, parchete de lemn, pardoseli de parchet
și plăci de parchet, plăci de parchet laminat,
parchet cu placaj din lemn, parchet din lemn de
esență tare, pardoseli din parchet fabricate din
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plută, dale, dale ignifuge, dale nemetalice, dale
din beton, dale din argilă, dale din marmură, dale
din plastic, dale din ghips, dale de
piatră, dale de pământ, dale de lemn, dale din
ceramică, dale nemetalice pentru construcții,
dale nemetalice pentru bucătărie, dale de piatră
naturală, dale nemetalice pentru pardoseală,
dale de perete, nemetalice, dale de sticlă
pentru acoperișuri, dale din piatră pentru
coronamente, dale din beton pentru pavajul
șoselelor, dale de cauciuc de avertizare de
scară, dale pentru locuri de joacă, nu din metal,
pavaj, pavaje luminoase, pavaje prefabricate,
plăci de pavaj, bolovani de pavaj, plăci
pentru pavaje, pavaje din lemn, blocuri de
pavaj luminoase, pavaje și placări ceramice,
beton, beton preparat, beton armat, beton
polimer, beton refractar, beton sintetic, cărămida
aparentă, cărămidă pentru șemineuri, cărămidă
de placat (nemetalică), suporturi pentru zidărie
de cărămidă (nu din metal), dibluri de fixare
(nemetalice) folosite la zidării de cărămidă,
bolțuri din beton, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, tencuieli (materiale de construcții),
tencuieli de ciment pentru ignifugare, tencuieli
care au nevoie de întărire, tencuieli de pereți
(pe bază de ciment), materiale de construcții
din materiale plastice, materiale de construcții
nemetalice, marmură (materiale de construcții),
materiale de constructii, din lemn, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, placaje de
piatră (materiale de
construcții), piatră, piatră reconstituită, piatră
artificială, piatră concasată, piatră naturală,
perete de piatră, piatră pentru borduri, piatră
de pavare, piatră de construcții, construcții
nemetalice, piscine (construcții nemetalice),
lemn folosit în construcții, scânduri (lemn
de construcții), nisip folosit în construcții,
nisip folosit la construcții, sticlă flotată pentru
construcții, sticlă transparentă pentru construcții,
produse bituminoase, sticlă temperată pentru
construcții, sticlă întărită pentru construcții, sticlă
armată pentru construcții, panouri nemetalice
pentru construcții, armături nemetalice pentru
construcții, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips pentru construcții,
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, rozete decorative pentru plafon din
materiale nemetalice, piese turnate din ghips în
scopuri decorative, baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice.

───────

(210) M 2020 04722
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)
LunaGazon

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoserilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe şi
semințe brute și neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băutură pentru animale,
malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04723
(151) 08/07/2020
(732) PRODUCĂTORGAZON S.R.L.,

STR. GEORGE VALENTIN
BIBESCU NR. 11, AP. U.I.7, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
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)
GazonLuna

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

1. Produse chimice pentru utilizarea în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04724
(151) 08/07/2020
(732) DORIN AUREL IUHAS, STR.

SOVATA NR. 51, BL. D32-D33,
ET. 4, AP. 56, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
GENERE

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

40. Prelucrarea materialelor.
───────

(210) M 2020 04725
(151) 08/07/2020
(732) PIZZERIA VERA DEN SRL,

BD.REPUBLICII, NR.27, AP.1,
JUDEŢ BISTRIŢA NASAUD,
BISTRIŢA, 420057, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
Pizza RAULITO

by Pizzeria VERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04726
(151) 08/07/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MILTON

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

clase:
32. Băuturi răcoritoare cu aromă de ceai verde,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare din aloe vera.

───────

(210) M 2020 04727
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, AP.
46, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Papa la Şoni

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04728
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, AP.
46, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Papa de la Şoni

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04729
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU-GHEORGHE

PADUREAN, STR. GARII DE
NORD NR. 6-8, BL. 1, ET. 7, AP.
46, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Papa la Soni

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04730
(151) 08/07/2020
(732) GENKI MEDICAL CENTER SRL,

COMUNA SACOSU TURCESC
STR. NR. 133, CAMERA 1, JUDEŢ
TIMIŞ, SAT OTVESTI, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Genki MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

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

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

───────

(210) M 2020 04731
(151) 08/07/2020
(732) SERE SOLARII MUNTENIA

SRL, STR. PETRESCU NR.
106, JUDEȚUL DAMBOVIȚA,
PETRESTI, CORBII MARI, 137139,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SERE solarii Muntenia

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
31. Legume proaspete.

───────
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(210) M 2020 04732
(151) 08/07/2020
(732) SC UNICA FARM SRL, STR.

NEGOIESCU NR. 74B, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, ROMANIA

(540)

Farmacia MARE
are grijă de fiecare

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#e4202f), verde deschis
(HEX=#78bf43), verde închis
(HEX=#1b4d25), alb

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

5. Compoziții farmaceutice, creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, farmaceutice injectabile, produse
farmaceutice homeopate, elixiruri (preparate
farmaceutice), substanțe farmaceutice
dermatologice, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, preparate
medicale, preparate farmaceutice antiepileptice,
preparate astringente (farmaceutice),
produse farmaceutice antidiabetice, produse
farmaceutice cardiovasculare, remedii naturale
și farmaceutice, șervețele umede impregnate cu
loțiuni farmaceutice.
35. Servicii de publicitate privind produsele
farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la produse farmaceutice și
de imagistică in vivo, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale.

40. Prepararea la comandă de produse
farmaceutice.
42. Testarea produselor farmaceutice, cercetare
privind produsele farmaceutice, inspecția
produselor farmaceutice, evaluare de
produse farmaceutice, dezvoltare de produse
farmaceutice, servicii de dezvoltare de
produse farmaceutice, servicii pentru evaluarea
eficienței produselor farmaceutice, dezvoltare
de preparate farmaceutice și medicamente,
realizare de teste clinice pentru produse
farmaceutice, servicii de cercetare de laborator
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informații despre rezultatele studiilor clinice
pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripţie medicală,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice.

───────

(210) M 2020 04733
(151) 08/07/2020
(732) SCOALA COMERCIALA SI DE

SERVICII, PASAJUL REVOLUTIEI
NR. 3, JUDEȚUL BACAU, BACAU,
600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Școala Comercială
Construiește cariera ta

și viitorul tău va străluci!

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.11

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

41. Servicii de educație și formare profesională.
───────
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(210) M 2020 04734
(151) 08/07/2020
(732) PIZZERIA VERA DEN SRL,

BD. REPUBLICII NR. 27, AP. 1,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420057, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
Pizza DENIS by Pizzeria VERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04736
(151) 08/07/2020
(732) SC MASON-JAR SERVICII

SRL, BULEVARDUL OCTAVIAN
GOGA 2, INTR. E, TRONSON 3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030982,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JH Jardine Hills

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.23; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, vinuri.
35. Servicii de comerț cu ridicata în magazine de
retail și online, regruparea, în beneficiul altora, a
unei varietăți de bunuri (cu excepția transportului
lor), permițând clienților să vizualizeze și să
cumpere în mod convenabil acele mărfuri,
aceste servicii pot fi furnizate de magazinele de
vânzare cu
amănuntul, de vânzări cu ridicata, prin
distribuitoare, prin cataloagele de comenzi prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu,
prin site-uri web sau programe de cumpărături
televizate.
43. Servicii de furnizare de mâncare și
băuturi, restaurante, pensiuni, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare pentru evenimente,
cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 04737
(151) 08/07/2020
(732) GYORFI ANIKO INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR. IZVORULUI
NR. 18, JUDEȚUL ALBA, AIUD,
ALBA, ROMANIA

(540)

Győrfi's TRADIȚIE ȘI
CALITATE Din 1993

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.07.01;
27.07.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben, auriu,
alb, negru

(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,
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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).

───────

(210) M 2020 04738
(151) 08/07/2020
(732) ELENA-LARISA LUPOIU, STR.

NITU VASILE NR. 66, BL. 25,
SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Monarh

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04739
(151) 08/07/2020
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

CO. LLC, STR. AL-WAHDA
STREET, INDUSTRIAL AREA NO.
1, SHARJAH, P.O. BOX 4115,
EMIRATELE ARABE UNITE

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IVY

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

3. Produse de igienă, nemedicinale, săpunuri,
nu medicinale, săpun lichid.

───────

(210) M 2020 04743
(151) 08/07/2020
(732) ALEXANDRU MIHAI, STR.

GEORGE ENESCU NR. 16, JUD.
BACAU, BACAU, 600296, BACĂU,
ROMANIA
ALEXANDRA-BEATRICE
BACOIU, SAT BUHOCI, JUD.
BACAU, BACAU, 607085, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SANDWISESCU
pentru pofticioşi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 08.01.06

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

29. Băuturi pe bază de lapte.
30. Sendvişuri, condimente, oleaginoase,
preparate din oleaginoase şi preparate cu
oleaginoase, seminţe, produse din cereale şi
derivate din cereale, gustări pe bază de cereale,
băuturi pe bază de plante, băuturi pe bază
de ciocolată, bomboane, sosuri pentru salată,
orez preparat învelit în alge marine, turtă dulce,
halva, batoane de cereale bogate în proteine,
îngheţată, macarons, macaroane.
35. Publicitate prin toate mijloacele existente
pentru produsele din clasa 29 şi 30 şi servicii
de comerţ cu acestea, servicii de comerţ
cu amănuntul, 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 al semisiunilor de tip teleshpping.
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39. Transport, ambalarea, depozitarea
bunurilor.
42. Creare si menţinere site web.

───────

(210) M 2020 04744
(151) 08/07/2020
(732) OMNIASIG VIENNA INSURANCE

GROUP S.A., ALEEA ALEXANDRU
NR. 51, SECTOR 1, BUCURESTI,
011822, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OMNI+

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
24.17.05; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2020 04745
(151) 08/07/2020
(732) Constantin Tanislav, STR.

CIOCARLIEI NR. 4, BL. 2, SC. A,
AP. 8, JUDEŢ VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

OV

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

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

───────

(210) M 2020 04746
(151) 08/07/2020
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213 CAMERA 1, BL.
21A, SC. 1, ET. 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARDUL IMPOSIBIL

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

9. Carduri magnetice codate, carduri cu circuite
integrate, carduri inteligente, carduri bancare
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codificate sau magnetice, carduri cu cip,
carduri imprimate magnetice, carduri imprimate
codificate, carduri de credit codificate, carduri
de debit codificate magnetic, carduri codificate
utilizate în efectuarea tranzacțiilor la punctele
de vânzare, carduri codificate utilizate pentru
tranzacțiile financiare efectuate prin transfer
electronic, dispozitive pentru citirea cardurilor,
suporturi magnetice de date, software, aplicații
software, descărcabile, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, marketing,
servicii de relaţii media, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, servicii administrative
privind înregistrarea cardurilor de credit,
servicii administrative de carduri de fidelitate,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri de
reduceri.
36. Afaceri financiare, servicii financiare, analiză
şi consultanță financiară, afaceri monetare,
servicii referitoare la carduri de reduceri
furnizate în scopuri culturale, educaționale, de
divertisment.

───────

(210) M 2020 04747
(151) 08/07/2020
(732) SC VETRO DESIGN SRL , STR.

SOLDAT CONSTANTIN DRĂGAN
NR. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PRIMA HEALTHCARE
by Vetro Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(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.
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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.
30. Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
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melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

(210) M 2020 04748
(151) 08/07/2020
(732) TECHNOVA INVEST SRL, STR.

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DOMINUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

11. Arzătoare, boilere si încălzitoare, şemineuri,
aparate pentru bronzat, instalaţii sanitare,
alimentare cu apa si echipamente de salubritate
(de uz sanitar), aparate de iluminat și reflectoare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalaţii de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă
și gaz, instalații nucleare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), aprinzătoare, părți și accesorii ale
tuturor produselor menționate anterior.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04749
(151) 08/07/2020
(732) LIVIU CODREANU, STR. VASILE

LUCACIU NR. 33, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Focco

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

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

───────

(210) M 2020 04750
(151) 08/07/2020
(732) Elena Bădeanu, STR. MIHAILENI

NR. 18, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013242, BUCUREȘTI, 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)

enAscend coachsulting

(531) Clasificare Viena: 07.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz,
mov, albastru închis
(HEX=#8d3df9;HEX=#30c8b1;HEX=#8d42f8;HEX=#0a0b1e;HEX=#7f71eb)

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare, asistenta în afaceri, management
şi servicii administrative, consultanță în
management, consultanță în marketing,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță

CALEA ARADULUI NR. 95,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. 
44. Servicii medicale,servicii veterinare, servicii 
de îngrijire sanitară şide înfrumuseţare pentru 
persoane  şi  animale, servicii  de  agricultură, 
horticultură şi silvicultură.
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privind promovarea vânzărilor, servicii de
consultanță în marketing, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, consultanță profesională cu privire la
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe Internet, servicii
de consultanță și de management al afacerilor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea de
sisteme de management al calității, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
38. Comunicare de date prin mijloace
electronice, servicii de comunicații prin mijloace
electronice, transmisie și recepție (transmisie( de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, transmisie electronică
de comunicări scrise, transmitere de date,
mesaje și informații, furnizare de acces la
conținut, site-uri și portaluri de internet, acces
la continuț, furnizarea accesului la pagini de
internet și portaluri.

───────

(210) M 2020 04751
(151) 08/07/2020
(732) CRISTINELA-FLORENCE LUCA,

STR. OLTENIȚEI NR. 51, BL G1,
SC. 1 ET. 5 AP. 40, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Digital Friday

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04752
(151) 08/07/2020
(732) LUCIAN-MIHAIL BENGA, STR.

ANGHEL SALIGNY NR. 1,
JUDEŢUL MEHEDINŢI , DROBETA
TURNU-SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA
OCTAVIAN-NICOLAE CIUCA,
STR. ANGHEL SALIGNY NR. 1,
JUDEŢUL MEHEDINŢI
, DROBETA TURNU-SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)
L'OR Blanc

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

25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 04753
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aplicații mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, baze de date computerizate,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, componente
software pentru calculator, înregistrate, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, sisteme informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,

transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculator, găzduire
pe servere, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.

───────
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(210) M 2020 04754
(151) 08/07/2020
(732) RĂZVAN BURLACU, STR. BANUL

ANDRONACHE NR. 45, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

MOSAI THE BEAUTY
OF COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX=#97d4ce), albastru închis
(HEX=#50677b)

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

30. Sare, mirodenii, arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale si condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole de uz alimentar, gheaţă,
îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi, seminţe
procesate pentru asezonare, amidon alimentar şi
produsele acestora, preparate coapte (produse
de patiserie) şi drojdie, produse de brutărie,
ciocolată, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.

───────

(210) M 2020 04755
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gentec

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:indigo (Pantone
2685C), turqoise (Pantone 3252C)

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, aplicații mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, baze de date computerizate,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, componente
software pentru calculator, înregistrate, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, sisteme informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
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fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei

(IT), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces
de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculator, găzduire
pe servere, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.

───────

(210) M 2020 04756
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

onewin

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

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, aplicații mobile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, baze
de date computerizate, programe de calculator,
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înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, componente software pentru
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente hardware pentru calculator, sisteme
informatice.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware
de calculator, publicitate, marketing, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
managementul computerizat al fişierelor,
prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, prelucrare de date
informatice, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, consultanţă
profesională în afaceri, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, creare,
adaptare, mentenanță și instalare de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, instalare și
personalizare de aplicații software, servicii de
protecție antivirus pentru computer, servicii de

criptate a datelor, software ca serviciu (SaaS),
platformă
ca serviciu (PaaS), Cloud computing, închirierea
de calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculator, găzduire
pe servere, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.

───────
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(210) M 2020 04757
(151) 08/07/2020
(732) GABRIELA MARDARASEVICI,

ȘOS. VOINEȘTI NR. 56, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

teligen

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

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, aplicații mobile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente, baze
de date computerizate, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, componente software pentru
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente hardware pentru calculator, sisteme
informatice.
35.  Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, publicitate, marketing,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al

fişierelor, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, prelucrare de date informatice, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, consultanţă profesională în
afaceri, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor.
37. Instalare de hardware de calculator,
instalare de aparate de telecomunicații,
întreținere și reparații pentru hardware de
calculator și aparate de telecomunicații.

38. Telecomunicații, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
forumuri online, închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
creare, adaptare, mentenanță și instalare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
instalare și personalizare de aplicații software,
servicii de protecție antivirus pentru computer,
servicii de criptate a datelor, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), Cloud computing, închirierea de
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, proiectarea, dezvoltarea, analiza și
instalarea sistemelor informatice, implementarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
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domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
dezvoltare de platforme de calculator, găzduire
pe servere, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, implementarea de programe
de calculator în rețele, servicii tehnice pentru
aplicații la sistemele informatice mari și mijlocii.

───────

(210) M 2020 04758
(151) 08/07/2020
(732) HAM BEBE SRL, STR. D-

NA GHICA, NR. 10, BL. 62,
SC. 1, ET. 10, AP. 43, CAM. 1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 022834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ham Bebe

(531) Clasificare Viena: 21.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25.  Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.

───────
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(210) M 2020 03409
(151) 14/07/2017
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY

CENTER, IVAR AVENUE,
SUITE 1100 LOS ANGELES,
CALIFORNIA, 1710, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLEARSOUND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
26.11.03

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

9. Suporturi media preînregistrate, anume,
suporturi digitale, discuri video digitale, discuri
digitale versatile, compact discuri, înregistrări
audio, și video descărcabile, DVD-uri, CD-
uri, discuri digitale de înaltă definiție și
discuri optice, toate cu conținut de natură
religioasă, educațională și filozofică, suporturi
media preînregistrate, anume, suporturi digitale,
discuri video digitale, discuri digitale versatile,
compact discuri, înregistrări audio și video
descărcabile, DVD-uri, CD-uri, discuri digitale de
înaltă definiție și discuri optice, toate cu conținut
de natură religioasă, educațională și filozofică
conținând restaurare de sunete, înregistrări
audio, mixaje audio, copiere de sunete și
tehnologie de transfer de sunet protejate,
amplificatoare portabile, cutii special adaptate
pentru păstrarea sau transportul de echipament
audio portabil sau suporturi preînregistrate.

───────
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Erată

Referitor la depozitul M 2020/04275 din 23.06.2020, publicat pe data de 30.06.2020, clasa
corecta de produse este:

Clasa 29: Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, compoturi   ouă   lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).


