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Cereri Mărci publicate în 13/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02849 06/05/2020 OTI STORE BUSINESS SRL Candy by Odette

2 M 2020 02858 06/05/2020 LUMINITA CORNELIA DECU DERMATISYN SENZORIALE
CORNELIA DECU CHAUMONT

3 M 2020 02862 06/05/2020 LUMINITA CORNELIA DECU ADIABESYN BY CORNELIA
CHAUMONT

4 M 2020 02864 06/05/2020 Romică-Sebastian Cozma
Oana-Roxana Bitere
Raluca Olariu

RoVols

5 M 2020 02865 06/05/2020 Marian Abutoaei AMBULANŢA GSM

6 M 2020 02866 06/05/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA FERONIX

7 M 2020 02867 06/05/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA DETRIX

8 M 2020 02868 06/05/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA DEVIROX

9 M 2020 02869 06/05/2020 SC HERBAGETICA SRL HERBAGETICA DETRIX
Vitamina D3

10 M 2020 02871 06/05/2020 LBB CREATIVE SRL asimetrix

11 M 2020 02872 06/05/2020 ADRIAN LUPASCU MOTO RIDERS

12 M 2020 02873 06/05/2020 S.C. PITI & ASOCIAȚII S.R.L. SPY GADGET

13 M 2020 02876 06/05/2020 FORM SPACE EVENTS SRL /FORM café

14 M 2020 02877 06/05/2020 FUNDATIA AMFITEATRU VIP VIAŢA INVIZIBILĂ A
PERSONALITĂŢILOR

15 M 2020 02878 06/05/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Comprimate pentru
tuse Mentol Eucaliptol Supliment
alimentar

16 M 2020 02880 06/05/2020 AMEDIO IDEAS SRL Amedio KLINKER

17 M 2020 02881 06/05/2020 AMEDIO IDEAS SRL AMEDIO KLINKER

18 M 2020 02882 06/05/2020 EDA Estate SRL Duschwand

19 M 2020 02883 06/05/2020 ORLANDO IMPORT EXPORT
2001 SRL

Orlando's RECOLTĂ
ROMÂNEASCĂ

20 M 2020 02884 06/05/2020 ORLANDO IMPORT EXPORT
2001 SRL

RECOLTĂ ROMÂNEASCĂ

21 M 2020 02885 06/05/2020 ROPHARMA S.A. ROPHARMA Efitusin

22 M 2020 02886 06/05/2020 ROPHARMA S.A. ROPHARMA Septusin
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 02887 06/05/2020 ROPHARMA S.A. Somnocalm

24 M 2020 02888 06/05/2020 ROPHARMA S.A. Vita Grapes

25 M 2020 02889 06/05/2020 S.C. DR. OETKER RO SRL POFTĂ DE RĂSFĂȚ

26 M 2020 02890 06/05/2020 S.C. DR. OETKER RO SRL POFTĂ DE RĂSFAȚ

27 M 2020 02891 06/05/2020 ELENA MADALINA POTOLINCA plushette

28 M 2020 02892 06/05/2020 CGM NORDIC HOLDING S.R.L. TRUFF&MOI

29 M 2020 02893 06/05/2020 CRISTINA-ALICE PELES EXIA

30 M 2020 02894 06/05/2020 LIGIA FRĂŢILĂ The tree of life For you and me

31 M 2020 02895 06/05/2020 SC ALEPH MEDIA SRL ALEPH EXPLORE

32 M 2020 02896 06/05/2020 SC ALEPH MEDIA SRL ALEPH HARMONY

33 M 2020 02897 06/05/2020 MSS BEST ONE SOLUTION
SRL

MSS BEST ONE SOLUTION

34 M 2020 02898 06/05/2020 M.S.S. SECURITY &
INTELLIGENCE SERVICES
S.R.L.

M.S.S. SECURITY &
INTELLIGENCE SERVICES

35 M 2020 02899 06/05/2020 SMART TOUCH GROUP SRL COOLMED

36 M 2020 02900 06/05/2020 SKIN MEDIA S.R.L. MediGrade

37 M 2020 02901 06/05/2020 VICTOR NEGRESCU TABLETĂ EDUCAȚIONALĂ

38 M 2020 02902 06/05/2020 PROGRAMMATIC MEDIA SRL DEVgeeks

39 M 2020 02903 06/05/2020 MIHAELA SANDRU FOXMAG24

40 M 2020 02904 06/05/2020 FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE SRL

LemnoRama

41 M 2020 02905 06/05/2020 MARINATE CHIORUS REMUS
MARIAN

PREMIUM IMOBILIARE
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(210) M 2020 02849
(151) 06/05/2020
(732) OTI STORE BUSINESS SRL,

CALEA BUCUREȘTI NR. 59, JUD.
ARGEȘ, TOPOLOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Candy by Odette

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 08.01.07; 26.02.01

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

30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu

aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
din nuci, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse pe bază de ciocolată, rahat
turcesc, rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
spume de ciocolată, spume de desert ,dulciuri
(produse de cofetărie), trufe (produse de
cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă de
mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub formă
de praline, ciocolată umplută, ciubucuri (produse
de cofetărie), dulciuri, dulciuri (bomboane) care
conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri de casă,
dulciuri de mestecat (nemedicinale), dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de
nuga, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, dulciuri
nemedicinale sub formă de tablete, fondante de
ciocolată, jeleuri (produse de cofetărie), jeleuri
din fructe (produse de cofetărie) ,nu de uz
medical, ouă de paști (prouse de cofetărie), ouă
de ciocolată, praline, praline de ciocolată, praline
umplute cu lichid, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
șerbeturi (produse de cofetărie), batoane de
prăjitură, ecleruri, deserturi preparate (produse
de patiserie), fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată, napolitane, napolitane
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comestibile, napolitane (alimente), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane rulou
[biscuiți], napolitane învelite în ciocolată, paste
de ciocolată, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu
migdale, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(210) M 2020 02858
(151) 06/05/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/64, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
DERMATISYN SENZORIALE

CORNELIA DECU CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și

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

───────

(210) M 2020 02862
(151) 06/05/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR.
6401, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATA NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
ADIABESYN BY

CORNELIA CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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).

───────
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(210) M 2020 02864
(151) 06/05/2020
(732) Romică-Sebastian Cozma, STR.

PROF.EMIL HONORIU NR. 20F,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA
Oana-Roxana Bitere, STR.
FAGULUI NR. 4, BL. B2, ET.1,
AP.11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA
Raluca Olariu, ŞOS. NICOLINA
NR. 35, BL. 968, TR.3, ET.7, AP.19,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

RoVols

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25; 02.09.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280 c), galben (Pantone 122 c)

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de

urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 02865
(151) 06/05/2020
(732) Marian Abutoaei, BLD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 46, SC. A,
PARTER, AP.1, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

AMBULANŢA GSM

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 18.01.08; 26.11.06
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(591) Culori revendicate:galben (Pantone
102c), roşu (Pantone Bright Red c), gri
(Pantone 419 c)

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 02866
(151) 06/05/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA FERONIX

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2765c), galben (R-255 g-230 b-16), gri
(r-84 g-84 b-84)

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri meedicale,
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02867
(151) 06/05/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DETRIX

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2765c), galben (R-255 g-230 b-16), gri
(r-84 g-84 b-84)

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri meedicale,
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02868
(151) 06/05/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DEVIROX

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2765c), portocaliu (r-244 g-120 b-33),
gri (r-84 g-84 b-84)

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri meedicale,
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02869
(151) 06/05/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUDEŢUL BRAŞOV,
PODU OLT, ROMANIA

(540)

HERBAGETICA
DETRIX Vitamina D3

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 24.09.02; 03.07.16; 03.07.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2765 C), galben (R 255 G 230 B 16, R
255 G 242 B 172), gri (R 84 G 84 B 84)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02871
(151) 06/05/2020
(732) LBB CREATIVE SRL , DRUMUL

GURA CALITEI NR. 4-32, BL. 5, ET.
3, AP. 50, SECTOR 3
, BUCURESTI, 032604 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

asimetrix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 02872
(151) 06/05/2020
(732) ADRIAN LUPASCU, STR. CPT.

ALEXANDRU SERBANESCU
NR. 45, BL. 20 F, SC. 1, AP.
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)

MOTO RIDERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 09.07.21

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala.
38. Comunicare electronică prin spaţii de chat,
linii de chat şi forumuri pe internet.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 02873
(151) 06/05/2020
(732) S.C. PITI & ASOCIAȚII S.R.L.,

STR. CONSTANTIN NOICA
NR. 5, BL. X9, SC. B, AP. 18,
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)
SPY GADGET

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (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)

───────

(210) M 2020 02876
(151) 06/05/2020
(732) FORM SPACE EVENTS SRL,

ALEEA STADIONULUI NR. 2,
FORM SPACE, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400112, CLUJ,
ROMANIA

(540)

/FORM café

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Servicii oferite de baruri și și restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────
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(210) M 2020 02877
(151) 06/05/2020
(732) FUNDATIA AMFITEATRU, STR.

POPA TATU NR. 68, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIP VIAŢA INVIZIBILĂ
A PERSONALITĂŢILOR

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
16. Publicații periodice.
35. Publicitate.
41. Publicare de texte.
42. Design vizual.

───────

(210) M 2020 02878
(151) 06/05/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Comprimate pentru
tuse Mentol Eucaliptol
Supliment alimentar

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.16;
26.04.10; 26.04.14; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis, roz
deschis, portocaliu deschis, roşu, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02880
(151) 06/05/2020
(732) AMEDIO IDEAS SRL, STR. ARH.

ION BERINDEI NR. 16, CORP C1,
CAMERELE 6, 7 ŞI 8, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Amedio KLINKER

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
193C), negru ( Pantone Black C), alb

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

19. Materiale nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, tencuieli ca material
de construcţii, ciment, tencuieli pe bază de
ciment ignifuge, elemente de construcţie din
beton, beton, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale pentru îmbrăcarea
drumurilor, nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de electricieni, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, consultanţă în construcţii,
zidărie, tencuire.

───────

(210) M 2020 02881
(151) 06/05/2020
(732) AMEDIO IDEAS SRL, STR. ARH.

ION BERINDEI NR. 16, CORP C1,
CAMERELE 6, 7 ŞI 8, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
AMEDIO KLINKER

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

19. Materiale nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, tencuieli ca material
de construcţii, ciment, tencuieli pe bază de
ciment ignifuge, elemente de construcţie din
beton, beton, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale pentru îmbrăcarea
drumurilor, nemetalice.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de electricieni, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, consultanţă în construcţii,
zidărie, tencuire.

───────

(210) M 2020 02882
(151) 06/05/2020
(732) EDA Estate SRL, STR. SĂRMAȘ

NR. 11A, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)
Duschwand

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

11. Cabine de duș din sticlă, paravane pentru
cabine de duș, uși pentru cabine de duș, cabine
de duș, uși pentru cabine de duș cu cadru
metalic.

───────
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(210) M 2020 02883
(151) 06/05/2020
(732) ORLANDO IMPORT EXPORT 2001

SRL, ŞOSEAUA DE CENTURĂ
NR. 5, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Orlando's RECOLTĂ

ROMÂNEASCĂ
(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,
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 02884
(151) 06/05/2020
(732) ORLANDO IMPORT EXPORT 2001

SRL, ŞOSEAUA DE CENTURĂ
NR. 5, JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 011694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RECOLTĂ ROMÂNEASCĂ

(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,
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────
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(210) M 2020 02885
(151) 06/05/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
ROPHARMA Efitusin

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine şi preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2020 02886
(151) 06/05/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
ROPHARMA Septusin

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine şi preparate pe bază de
vitamine.

───────

(210) M 2020 02887
(151) 06/05/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Somnocalm

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

5. Suplimente dietetice și suplimente alimentare
de uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine de uz medical.

───────

(210) M 2020 02888
(151) 06/05/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Vita Grapes

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

5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine de uz medical.

───────
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(210) M 2020 02889
(151) 06/05/2020
(732) S.C. DR. OETKER RO SRL, STR.

ALBESTI NR. 50, JUD. ARGES,
CURTEA DE ARGES, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)
POFTĂ DE RĂSFĂȚ

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

───────

(210) M 2020 02890
(151) 06/05/2020
(732) S.C. DR. OETKER RO SRL, STR.

ALBESTI NR. 50, JUD. ARGES,
CURTEA DE ARGES, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

POFTĂ DE RĂSFAȚ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(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 tăiței, 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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 02891
(151) 06/05/2020
(732) ELENA MADALINA POTOLINCA,

STR. ARGES NR. 4, BL. D9, ET.
2, AP. 2, JUD. IASI, IASI, 700579,
IAȘI, ROMANIA

(540)

plushette

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25

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

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

───────

(210) M 2020 02892
(151) 06/05/2020
(732) CGM NORDIC HOLDING S.R.L.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR.
4D, CLĂDIREA C, COMPLEXUL
GREEN COURT ET. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI,, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425

(540)

TRUFF&MOI

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
24.17.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice şi non-alcoolice,
servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse din
tutun, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură
cu alimente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulciuri, servicii de vânzare
cu
amănuntul online în legătură cu băuturi
alcoolice şi non-alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în
legătură cu produse din tutun.
39. Livrarea alimentelor, livrarea băuturilor
alcoolice şi non-alcoolice, livrare de alimente și
băuturi preparate
pentru consum, livrare de alimente de către
restaurante.
41. Organizare şi coordonare de cursuri şi
ateliere de lucru în domeniile culinare și ale
gastronomiei.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restauraţie pentru
recepţiile firmelor (furnizare de alimente şi
băuturi), furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă,
servicii de restaurant, servicii de cofetărie.

───────

(210) M 2020 02893
(151) 06/05/2020
(732) CRISTINA-ALICE PELES , STR.

AVÂNTULUI NR. 3, BL. 19, SC.
A, AP. 10, JUDEŢUL COVASNA,
SF. GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)
EXIA

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

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

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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02894
(151) 06/05/2020
(732) LIGIA FRĂŢILĂ, SPLAIUL UNIRII

NR. 168, BL. T3, SC. 1, ET. 22, AP.
2202, SECTOR 4, 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)

The tree of life For you and me

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 26.01.15;
27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de asistenţă
medicală, servicii
de terapie, servicii de terapie alternativă și
complementară.

───────

(210) M 2020 02895
(151) 06/05/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

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

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ALEPH EXPLORE

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

9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software
pentru jocuri video, jocuri pe calculator (pentru
telefonia mobilă), jocuri electronice și virtuale,
jocuri video,
jocuri pe calculator (pentru telefonia mobilă),
jocuri electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și de
birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule,
materiale didactice și educative, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, schițe/planuri,
suporturi pentru
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cărti, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi,
tuburi din carton, cataloage, carduri/cartele,
cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planșete cu clame
(pentru hârtii), clipsuri de birou/capse de birou,
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou),
suporturi de pahare din hârtie, coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetă
rie), blocuri de desen, planșete pentru desen,
gravuri, plicuri (papetărie), figurine din hârtie/
statuete din
hârtie, dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/
dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentă
ri grafice, felicitări (tipărite), șervețele din hârtie,
etichete din hârtie sau carton, lucrări de artă
litografic,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile/ bibliorafturi cu inele, reviste
(publicații
periodice), manuale/ ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, rechizite de birou, cu
excepția mobile, numere (caractere), carnete de
notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume
(articole de birou), hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru
stilouri, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, portrete, timbre
poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tip
ărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de
sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie),

caractere (numere și litere)/litere (caractere),
tăblițe de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou servicii
de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională
în afaceri, informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site
web, servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind
managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terț
ilor, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul
computerizat al fișierelor, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare,
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publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul
interimar al afacerii, studii de marketing. servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby
comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
închiriere de echipamente şi mașini de birou,
publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, managementul administrativ
externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță în
domeniul
managementul, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă, servicii
de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea

materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor,
informații despre telecomunicații, servicii de
agenție de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu
(streaming) de date, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea offset, servicii de fotoculegere,
imprimare fotografică, fotogravură, tipărire
(imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, imprimarea
serigrafică.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de know-
how (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, altele
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație,
tehnoredactare computerizată electronică,
informații despre divertisment, producții de film,
altele decât
filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de
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muzica, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, fotografie,
prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, subtitrare, divertisment de
televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, scrierea de texte.
42. Servicii de creare de jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă) și alte
jocuri electronice și virtuale, servicii de creare și
menținere de site web.

───────

(210) M 2020 02896
(151) 06/05/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

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

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ALEPH HARMONY

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

9. Aparate pentru transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, CD-uri cu fotografii,
programe software
pentru jocuri video, jocuri pe calculator (pentru
telefonia mobilă), jocuri electronice și virtuale,
jocuri video,
jocuri pe calculator (pentru telefonia mobilă),
jocuri electronice și virtuale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și de
birou, cu excepția

mobilei, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule,
materiale didactice și educative, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi
(plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, schițe/planuri,
suporturi pentru
cărti, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi,
tuburi din carton, cataloage, carduri/cartele,
cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planșete cu clame
(pentru hârtii), clipsuri de birou/capse de birou,
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou),
suporturi de pahare din hârtie, coperți
(papetărie)/învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetă
rie), blocuri de desen, planșete pentru desen,
gravuri, plicuri (papetărie), figurine din hârtie/
statuete din
hârtie, dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/
dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentă
ri grafice, felicitări (tipărite), șervețele din hârtie,
etichete din hârtie sau carton, lucrări de artă
litografic,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detașabile/ bibliorafturi cu inele, reviste
(publicații
periodice), manuale/ ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, rechizite de birou, cu
excepția mobile, numere (caractere), carnete de
notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume
(articole de birou), hârtii pentru pictură și
caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru
stilouri, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații,
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placarde din hârtie sau carton, portrete, timbre
poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, cupoane
tipărite, partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de
sigilare, sigilii cu pecete, sigilii (ștampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, șabloane
(papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie),
caractere (numere și litere)/litere (caractere),
tăblițe de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou servicii
de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea
afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională
în afaceri, informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site
web, servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind
managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terț
ilor, furnizarea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială,

servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul
computerizat al fișierelor, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare,
publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul
interimar al afacerii, studii de marketing. servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media,
servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby
comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
închiriere de echipamente şi mașini de birou,
publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, managementul administrativ
externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță în
domeniul
managementul, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, scrierea de
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scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă, servicii
de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea ș
i menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri
comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio și
televiziune, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor,
informații despre telecomunicații, servicii de
agenție de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu
(streaming) de date, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferință, servicii de
poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
40. Tipărirea offset, servicii de fotoculegere,
imprimare fotografică, fotogravură, tipărire
(imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, imprimarea
serigrafică.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de know-
how (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video

pentru evenimente, regizarea de filme, altele
decât filmele publicitare, dublări, informații
despre educație,
tehnoredactare computerizată electronică,
informații despre divertisment, producții de film,
altele decât
filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de
muzica, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, fotografie,
prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, subtitrare, divertisment de
televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, scrierea de texte.
42. Servicii de creare de jocuri video, jocuri
pe calculator (pentru telefonia mobilă) și alte
jocuri electronice și virtuale, servicii de creare și
menținere de site web.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/05/2020

(210) M 2020 02897
(151) 06/05/2020
(732) MSS BEST ONE SOLUTION SRL,

PIAȚA VASILE MILEA NR. 2, BL.
MOBILUX, MEZANIN, CAMERA 3,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, 110053,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MSS BEST ONE SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 07.01.12; 10.03.04

(591) Culori revendicate:gri (HEX #d9dbdb,
HEX #94979a), albastru (HEX
#9cbcd0), alb

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

45. servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii prestate de
gardă de securitate, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor, servicii
juridice, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02898
(151) 06/05/2020
(732) M.S.S. SECURITY &

INTELLIGENCE SERVICES S.R.L.,
PIAȚA VASILE MILEA NR. 2, BL.
MOBILUX, MEZANIN, CAMERA 1,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, 110053,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M.S.S. SECURITY &
INTELLIGENCE SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 01.05.01; 01.05.06

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02899
(151) 06/05/2020
(732) SMART TOUCH GROUP SRL,

STR. IACOB NEGRUZZI NR. 39,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011093,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COOLMED

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

3. Șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
mâini impregnate cu loțiune cosmetică, șervețele
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umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, preparate cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Șervețele umede impregnate cu loțiuni
farmaceutice, preparate farmaceutice, medicale
și de uz veterinar, produse igienice pentru
medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură , dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 02900
(151) 06/05/2020
(732) SKIN MEDIA S.R.L., STR. OCNA

SIBIULUI, NR. 46-48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MediGrade

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
26.05.01; 26.04.01

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

9. Măști de protecție, măști de protecție
împotriva particulelor de praf (fără uz medical),
măști de protecție, respiratorii (fără uz medical).
10. Măști sanitare pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 02901
(151) 06/05/2020
(732) VICTOR NEGRESCU, STR.

MARCUS AURELIUS NR. 38,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
510137, ALBA, ROMANIA

(540)
TABLETĂ EDUCAȚIONALĂ

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02902
(151) 06/05/2020
(732) PROGRAMMATIC MEDIA SRL,

ALEEA ADRIAN CARSTEA
NR. 3, BL. 33B, SC. 2, AP. 100,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031838,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DEVgeeks

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.06

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#002225), albastru
(HEX=#2893b1), verde
(HEX=#35a786), albastru
(HEX=#00464d)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02903
(151) 06/05/2020
(732) MIHAELA SANDRU, STR.

MIHAI BRAVU NR. 68, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FOXMAG24

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
02.01.23

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

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

───────

(210) M 2020 02904
(151) 06/05/2020
(732) FELDER GRUPPE ECHIPAMENTE

SRL, B-DUL IULIU MANIU NR.
14, BL. 13, SC. B, ET. 1, AP. 81,
SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR. DRUMUL GĂZARULUI,
NR. 43 - 45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ET. 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
040916, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LemnoRama

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

20. Mobilier, lucrări de artă din lemn, statui și
statuete din lemn, scări din lemn, butoaie din
lemn pentru
decantarea vinului, cutii din lemn, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere, nemetalice, pentru
depozitare
sau transport, jaluzele din lemn [de interior],
panouri publicitare din lemn, mobilier în miniatură
confecţ
ionat din lemn, machete la scară redusă
[ornamente] din lemn, modele ornamentale
realizate din lemn,
decorațiuni de perete, din lemn, artă murală din
lemn în 3D, decorații pentru masă [ornamente]
confecț
ionate din lemn, figurine de animale (ornamente)
confecționate din lemn.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
scrierea de texte publicitare, publicarea de texte,
imagini ș
i fotografii, în scopuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri de
afaceri,
difuzare de materiale publicitare, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor
publicitare pe pagini de Internet, licitare,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă în
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organizarea afacerilor, consultanță în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, consultanţă privind
strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
demonstraţii
cu produse, marketing, servicii de relaţii media,
relaţii publice, sondaje de opinie, furnizarea unei
pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor în
mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate cu
funcția
de căutare online a bunurilor și serviciilor
produse sau prestate de terți, furnizarea de
clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu mobilier ș
i produse decorative din lemn și/sau din PAL,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
mobilier și
produse decorative din lemn și/sau din PAL,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă
din lemn și/sau din PAL, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu bijuterii din lemn și/sau
din PAL,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
bijuterii din lemn și/sau din PAL, servicii de
comerţ cu amă
nuntul în legătură cu obiecte de uz casnic și
obiecte pentru grădină din lemn și/sau din PAL,
servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu obiecte de uz
casnic și obiecte pentru grădină din lemn și/sau
din PAL,

promovarea vânzarilor pentru terţi, promovarea
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, furnizarea unui catalog online cu
informații
comerciale pe Internet, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de prestatori
de servicii și
producători de bunuri (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vadă şi să achizitioneze în
mod convenabil aceste servicii și/
sau bunuri.
40. Prelucrarea lemnului, laminarea lemnului,
conservarea lemnului, servicii de sculptură în
lemn, lucrări în lemn,
decaparea finisajului obiectelor de lemn,
furnizare de informații despre prelucrarea
lemnului, tratamente
pentru conservarea lemnului (altele decât cele
de vopsire), oferirea de informaţii despre
prelucrarea lemnului
şi fabricarea mobilierului prin intermediul unui
site web, închirieri de mașini și echipamente
pentru
prelucrarea lemnului, închirieri de mașini și
echipamente pentru fabricarea pastei de lemn,
servicii de prelucrare
mobilier, fabricare la comandă de mobilier.
41. Pregătire în domeniul prelucrării lemnului
(instruire), servicii de publicare, cu excepția
textelor publicitare,
servicii de publicare online, organizarea
de seminarii , organizarea de conferințe,
organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de
materiale video, nedescărcabile, furnizare online
de imagini nedescărcabile, publicare multimedia,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de expoziții în scopuri
de
divertisment, furnizarea de tutoriale online,
producția de emisiuni radio și de televiziune,
fotografie,
publicarea de fotografii, publicare de texte,
fotografii și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât
cele în scopuri publicitare, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, servicii de punere în
pagină,
altele decât pentru scop publicitar, scrierea de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii de
scriere
pentru bloguri.

───────
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(210) M 2020 02905
(151) 06/05/2020
(732) MARINATE CHIORUS REMUS

MARIAN, STR. DOROHOI NR.
10, BL. EF 24, SC. 2, AP. 32,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 041685,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PREMIUM IMOBILIARE

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

36. Afaceri imobiliare.
───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/02566 din 21.04.2020, publicat pe data de 28.04.2020, dintr-o 

eroare materiala data depozitului reglementar a fost completata eronat, data corecta fiind: 27.04.2020. 
 

 



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/02637 din 24.04.2020, publicat pe data de 30.04.2020, tipul 

marcii a fost mentionat eronat ca fiind marca combinata, individuala, alb-negru, corect fiind  marca 
combinata, individuala, color, avand culori revendicate: albastru (R:0;G:44;B:85) conform 
reprezentarii grafice de mai jos:  

 

 



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/02562 din 21.04.2020,  publicată la data de 28.04.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  


