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Cereri Mărci publicate în 13/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05326 06/08/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ORGANIZATIA JUDETEANA
ARAD

Platforma Social-Liberal Creștină
PSLC

2 M 2020 05383 06/08/2020 U CRAIOVA 1948 SA PRIMAVERA FOTBAL CLUB

3 M 2020 05504 06/08/2020 EDUARD CIOROAGA RecoMedica

4 M 2020 05505 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE Fior
FIOR. I unique romanian word
for thrill, a feeling of extreme
excitement, usually caused by
something pleasant

5 M 2020 05506 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE Dor
DOR. I unique romanian word
that describes an intense desire
or feeling to see again someone
or something close to you

6 M 2020 05507 06/08/2020 EIGHT COMMUNICATION
MANAGEMENT SRL

COFFEELICIOUS

7 M 2020 05508 06/08/2020 GREEN NET SA Green Net LOOKING
FORWARD

8 M 2020 05509 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Amurg

9 M 2020 05510 06/08/2020 ADRIAN KELEMEN

10 M 2020 05511 06/08/2020 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

MOBEXPERT HORECA

11 M 2020 05512 06/08/2020 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

EXPERTUL TĂU ÎN MOBILIER

12 M 2020 05513 06/08/2020 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

SUNTEM CU TOȚII DIFERIȚI.
DIN FERICIRE.

13 M 2020 05514 06/08/2020 RETAIL CONCEPT & DESIGN
SRL

IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI

14 M 2020 05515 06/08/2020 BIOGENETIX SRL BIOgenetiX

15 M 2020 05516 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE
Nor NOR. romanian word for
cloud, condensed watery vapour
floating in the atmosphere,
typically high above the ground

16 M 2020 05517 06/08/2020 GABRIEL-DANIEL LASZLO COVIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
17 M 2020 05518 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT SRL ESSENCE DE ROUMANIE Vis

VIS. romanian word for dream, a
series of events or images that
happen in your mind when you
are sleeping

18 M 2020 05519 06/08/2020 ELYSEE CONCEPT S.R.L ESSENCE DE ROUMANIE Roua
ROUA. I unique romanian word
for dew, drops of water that form
on the ground outside during the
night

19 M 2020 05520 06/08/2020 LIBRA INTERNET BANK S.A. LIBRA JOURNEY

20 M 2020 05521 06/08/2020 PT Indofood Sukses Makmur
Tbk

21 M 2020 05522 06/08/2020 PT Indofood Sukses Makmur
Tbk

Indomie

22 M 2020 05523 06/08/2020 COLIBRI FASHION SRL Kippio

23 M 2020 05524 06/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe GMBH CINEPLEXX

24 M 2020 05525 06/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe GMBH CINEPLEXX

25 M 2020 05526 06/08/2020 NRG EVOLUTION SRL nrg

26 M 2020 05527 06/08/2020 CORNELIUS CRISTIAN
STUPARIU

SCHUSTER

27 M 2020 05528 06/08/2020 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 6
Alături de tine

28 M 2020 05529 06/08/2020 IONUT DORIN TEGLAS
SERBANOIU

BAIA DE PLANTE SAPUN DE
ADA KALEH

29 M 2020 05530 06/08/2020 S.C. SEBADORA OLDHOBBY
S.R.L.

Florese Atelier

30 M 2020 05531 06/08/2020 STAICU CONSTRUCT SRL SCT CONSTRUCT

31 M 2020 05533 06/08/2020 HYUNDAI MOTOR COMPANY PALISADE

32 M 2020 05534 06/08/2020 LARISA-MIHAELA STUPARU-
MAGA

LE PETIT MARC

33 M 2020 05535 06/08/2020 THESCRUB&CO SRL fior

34 M 2020 05536 06/08/2020 STEFAN CALIMAN
DAN AVRAHAM
IONUT-CORNEL STELIAN

RISBALL

35 M 2020 05537 06/08/2020 INDESIGN SRL BöRD 13 burger house

36 M 2020 05538 06/08/2020 TERPENA TRADING SRL TERPENA

37 M 2020 05539 06/08/2020 INDESIGN SRL BORD 13 food truck
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
38 M 2020 05540 06/08/2020 INDESIGN SRL BORD 13 gastro & pub

39 M 2020 05541 06/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Ferma din Deal CALITATE ȘI
PROSPEȚIME

40 M 2020 05542 06/08/2020 DLG INTERMARKETING SRL AgriPlanta

41 M 2020 05543 06/08/2020 DLG INTERMARKETING SRL Zootehnica

42 M 2020 05544 06/08/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Propolis Echinaceea
Vitamina C

43 M 2020 05545 06/08/2020 NICOLAE TITEIU BK Burg Kaffe Sighișoara
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(210) M 2020 05326
(151) 06/08/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ORGANIZATIA JUDETEANA
ARAD, BD. REVOLUŢIEI NR. 74,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310025,
ARAD, ROMANIA

(540)

Platforma Social-
Liberal Creștină PSLC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 01.17.16; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#192042), roşu (HEX=#d70409)

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

45. Servicii politice şi anume: servicii juridice,
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2020 05383
(151) 06/08/2020
(732) U CRAIOVA 1948 SA, STR. SF.

DUMITRU NR. 1, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

PRIMAVERA FOTBAL CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

clase:

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

───────

(210) M 2020 05504
(151) 06/08/2020
(732) EDUARD CIOROAGA, STR.

VICTOR BABES NR. 31A,
JUDEŢUL HUNEDOARA
, DEVA, 330181 , HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
RecoMedica

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

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

───────
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(210) M 2020 05505
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

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

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Fior FIOR. I unique romanian

word for thrill, a feeling of
extreme excitement, usually

caused by something pleasant

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
7429C), roşu, negru

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

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

(210) M 2020 05506
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

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

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Dor DOR. I unique romanian

word that describes an
intense desire or feeling
to see again someone or
something close to you

(531) Clasificare Viena:
06.03.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7737C), galben, roşu

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────
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(210) M 2020 05507
(151) 06/08/2020
(732) EIGHT COMMUNICATION

MANAGEMENT SRL, BD. DACIA
NR. 85, ET. 3, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
COFFEELICIOUS

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea, amestecuri
de ceai, băuturi din cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), boabe de
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde, cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai, esențe de cafea, esențe de ceai, esențe
de ciocolată, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, înlocuitori de cafea,
înlocuitori de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pentru băuturi cu ciocolată.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 05508
(151) 06/08/2020
(732) GREEN NET SA, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Green Net LOOKING
FORWARD

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, roşu
(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, suplimente alimentare
de uz medical, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, şampoane,
săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi medicinale.
9. Casete şi însemne luminoase.
10. Dispozitive medicale (aparate).
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.

───────
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(210) M 2020 05509
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

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

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESSENCE DE
ROUMANIE Amurg

(531) Clasificare Viena:
29.01.05

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 7676
C), roșu, gri, albastru, maro

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

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

(210) M 2020 05510
(151) 06/08/2020
(732) ADRIAN KELEMEN ,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 99, BL. C4A,
SC. 3, ET. 1, AP. 89, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 26.03.01;
26.03.16; 03.11.01

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, treninguri imprimate
pentru sport din nailon și bumbac, șepci
imprimate, tricouri
imprimate tip polo, tricouri cu mânecă scurtă.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
activități de instruire în karate, activități de
instruire online în karate, organizare de
evenimente și concursuri sportive, servicii de
tabere sportive.

───────
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(210) M 2020 05511
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOBEXPERT HORECA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.19

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

clase:
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în domeniul horeca.
43. Servicii de unități de cazare în hoteluri
și pensiuni, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de alimentație
publică, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 05512
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXPERTUL TĂU ÎN MOBILIER

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

6. Scaune de metal.
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe, linguri).
11. Instalații de iluminat.
20. Mobilier fabricat din lemn și articole din plută,
trestie, papură, răchită, corn, os, fildeș și imitații
ale acestor materiale, fotolii și canapele din piele.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
22. Materiale pentru umplutură (zegras),
materiale textile fibroase.
24. Țesături, tapițerii, cuverturi de pat și fețe de
masă, perdele din material textil sau din plastic,
articole texile, respectiv: pături de pat, lenjerii de
pat, prosoape, pânze pentru țesături și broderii,
huse pentru mobilier, huse pentru saltele, fețe de
pernă, lenjerie de uz casnic.
26. Dantele și broderii, flori artificiale.
27. Covoare, produse pentru acoperirea
podelelor, tapet.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.
39. Transport și depozitare.

───────
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(210) M 2020 05513
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUNTEM CU TOȚII

DIFERIȚI. DIN FERICIRE.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier fabricat din lemn și articole fabricate
din plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeș,
și imitații ale acestor materiale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la
un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora)
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 05514
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IUBEȘTI SĂ DĂRUIEȘTI

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

20. Mobilier fabricat din lemn și articole fabricate
din plută, trestie, papură, rachită, corn, os, fildeș,
și imitații ale acestor materiale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea la

un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 05515
(151) 06/08/2020
(732) BIOGENETIX SRL, SOS. UNIRII

NR. 68, SAT PETRESTI, JUDETUL
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)

BIOgenetiX

(531) Clasificare Viena:
01.13.15; 27.05.01; 29.01.14

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

(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 de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, 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.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05516
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

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

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Nor NOR. romanian word

for cloud, condensed
watery vapour floating in
the atmosphere, typically

high above the ground

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru,
mov, turcoaz (Pantone 631 C)

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.

───────

(210) M 2020 05517
(151) 06/08/2020
(732) GABRIEL-DANIEL LASZLO, STR.

FABRICII NR. 72, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
COVIN

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 05518
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT SRL, STR. ION

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

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Vis VIS. romanian word for
dream, a series of events or
images that happen in your
mind when you are sleeping

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.13.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde, roz,
alb, galben (Pantone 458C)

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

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

(210) M 2020 05519
(151) 06/08/2020
(732) ELYSEE CONCEPT S.R.L,

STR. ION CÂMPINEANU NR.
20, BUCUREŞTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ESSENCE DE ROUMANIE
Roua ROUA. I unique

romanian word for dew,
drops of water that
form on the ground

outside during the night

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
542 c), maro, negru

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

3. Parfumuri, produse de parfumerie.
───────
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(210) M 2020 05520
(151) 06/08/2020
(732) LIBRA INTERNET BANK

S.A., CALEA VITAN NR. 6-6A,
TRONSON B, C, ET. 1, 6, 9, 13,
CLADIREA PHOENIX TOWER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIBRA JOURNEY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.15.01

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2020 05521
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

Tbk, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, INDONEZIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR.
DIONISIE LUPU, NR.54, ETJ. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 1010458,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.11.06

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

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

30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────
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(210) M 2020 05522
(151) 06/08/2020
(732) PT Indofood Sukses Makmur

Tbk, SUDIRMAN PLAZA -
INDOFOOD TOWER 27TH/FL, JI.
JEND.SUDIRMAN KAV. 76-78,
JAKARTA SELATAN, INDONEZIA

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR.
DIONISIE LUPU, NR.54, ETJ. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 1010458,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Indomie

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

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

30. Tăiţei, paste, biscuiţi, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roşii,
vermicelli (tăiţei), făină de grâu.

───────

(210) M 2020 05523
(151) 06/08/2020
(732) COLIBRI FASHION SRL, STR.

ASTRONOMULUI 42, JUDEŢ
ILFOV, MOGOŞOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Kippio

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, bandane,
baticuri, bretele pentru imbracaminte, cămăși din
materiale țesute, accesorii pentru păr (voaluri).

───────

(210) M 2020 05524
(151) 06/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

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

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

41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.

───────

(210) M 2020 05525
(151) 06/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

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

(540)

CINEPLEXX

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.02; 26.11.12

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

clase:
41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.

───────

(210) M 2020 05526
(151) 06/08/2020
(732) NRG EVOLUTION SRL, STR.

BRIZEI, NR. 18, BL. FD7, SC. A,
ET.1, AP. 1, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
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)

nrg

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

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

clase:
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, echipamente de
protecție și siguranța, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
de măsurare, instrumente pentru măsurarea
vitezei, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate şi instrumente optice, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, ochelari,
ochelari de soare.
14. Instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri pentru activități sportive, sisteme
(instrumente) de cronometrare pentru sport.
18. Bagaje, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, portofele, genți pentru sport.
22. Frânghii și sfori, corturi, plase de pescuit,
hamace, plase, copertine din materiale textile
sau sintetice, prelate, vele.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălță minte, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
28. Articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
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protecții de corp pentru sport, lucării, jocuri și
articole de joacă, articole de gimnastică.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amă nuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii sportive și de fitness,
închiriere de echipament și instalații sportive.
43. Servicii hoteliere, cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizarea de spaţii
pentru evenimente, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții.

───────

(210) M 2020 05527
(151) 06/08/2020
(732) CORNELIUS CRISTIAN

STUPARIU, STR. STEJERISULUI
18A, BL. 7, AP. 51, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SCHUSTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 04.01.02; 17.03.02;
05.07.02; 05.07.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, rezervări pensiuni, hotel,
motel, servicii de primire pentru cazare
temporară (administrarea sosirilor și plecărilor),
servicii de locuințe turistice, servicii hoteliere,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii oferite de hotel,
motel, restaurant, bar, cafenea, catering, lounge,
self-service restaurant, snack-bar, asigurarea
facilităților de camping, închiriere de corturi,
închiriere de săli de întâlnire, închiriere de săli
pentru expoziții, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii de birou de
cazare [hoteluri, pensiuni], servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de bucătar personal.

───────

(210) M 2020 05528
(151) 06/08/2020
(732) SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI

BUCUREŞTI , CALEA PLEVNEI
147-149
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PRIMĂRIA SECTORULUI
6 Alături de tine

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
24.01.09; 24.01.18; 24.09.02; 03.07.01

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

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

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

───────
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(210) M 2020 05529
(151) 06/08/2020
(732) IONUT DORIN TEGLAS

SERBANOIU, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 8, SC. B, AP.
31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BAIA DE PLANTE

SAPUN DE ADA KALEH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpun (nu medicinal).

───────

(210) M 2020 05530
(151) 06/08/2020
(732) S.C. SEBADORA OLDHOBBY

S.R.L., STR. EROU COTFAS
MARINEL NR. 59, JUDEȚUL
HARGHITA, SAT SUBCETATE,
HARGHITA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Florese Atelier

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.03.13; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roz (HEX=#e5aec1,
HEX=#e8cfc9), gri (HEX=#534a3f),
mov (HEX=#c8c699), negru
(HEX=#010101)

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

31. Plante și flori naturale, flori (nu artificiale),
flori tăiate, flori uscate, plante cu flori, semințe
de flori, bulbi de flori, coroane de flori naturale
funerare, buchete din flori uscate, corsaje din flori
proaspete, ghirlande din flori naturale, buchete
din flori naturale, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, plante și flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, publicitate online, servicii de comenzi
online computerizate, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare.
44. Aranjamentul florilor, servicii oferite de florării
(aranjamente florale), servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2020 05531
(151) 06/08/2020
(732) STAICU CONSTRUCT SRL, STR.

FERMEI NR. 30, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOLPANI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SCT CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Zidire, izolarea clădirilor, servicii de
construcții, demolarea clădirilor, construcția de
fabrici, zidărie, vopsire interioară și exterioară,
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aplicarea tapetului/tapetare, construcția de diguri
portuare, tencuire, lucrări de instalație de apă și
canal.

───────

(210) M 2020 05533
(151) 06/08/2020
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY,

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-
GU, COREEA DE SUD, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

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

(540)
PALISADE

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

12. Automobile, vehicule utilitare sportive, roți
de vehicule, piese și componente pentru
automobile.

───────

(210) M 2020 05534
(151) 06/08/2020
(732) LARISA-MIHAELA STUPARU-

MAGA, STR. RĂŞINARI NR.
4A, ET.5, AP.28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LE PETIT MARC

(531) Clasificare Viena:
02.05.21; 03.03.01; 27.05.02; 27.05.07;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2020 05535
(151) 06/08/2020
(732) THESCRUB&CO SRL, STR.

PRINCIPALA 136/C, JUD. CLUJ,
CASEIU, 407155, CLUJ, ROMANIA

(540)

fior

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2020 05536
(151) 06/08/2020
(732) STEFAN CALIMAN, STR. DR.

IACOB FELIX NR. 97, BL. 17A,
AP. 45, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DAN AVRAHAM, BD. GRIVITEI
NR. 57, BL. 42, SC. C, AP. 12,
BRAŞOV, 500177, BRAȘOV,
ROMANIA
IONUT-CORNEL STELIAN, BD.
IULIU MANIU NR. 20, BL. 15A+B,
SC. 2, ET. 9, AP. 142, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RISBALL

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.12

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

clase:
28. Jocuri, aparate pentru exerciţii fizice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2020 05537
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BöRD 13 burger house

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.24

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea barurilor în care se
servesc sandviciuri, management de restaurant
pentru terți, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante.
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru școli,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de baruri
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
hoteliere, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 05538
(151) 06/08/2020
(732) TERPENA TRADING SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU, NR. 61,
JUD. HUNEDOARA, ORASTIE,
335700, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
TERPENA

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice, pentru
uz cosmetic.

───────

(210) M 2020 05539
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BORD 13 food truck

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandvişuri, management de restaurant pentru
terți, consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
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de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 05540
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) INDESIGN SRL, B-DUL
DECEBAL NR. 1, BL. N, PARTER,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA ,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BORD 13 gastro & pub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandvişuri, management de restaurant pentru
terți, consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante.
42.  Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 05541
(151) 06/08/2020
(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 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ferma din Deal CALITATE
ȘI PROSPEȚIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.05.18;
25.01.05; 25.01.09

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
carne, conservată, carne preparată, carne
proaspătă, carne procesată, organe de animale,
organe de pasăre, grăsimi animale comestibile,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe de
mare, preparate, icre de peşte preparate.

───────
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(210) M 2020 05542
(151) 06/08/2020
(732) DLG INTERMARKETING SRL,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 6, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AgriPlanta

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.03.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
carduri / cartele ( nu magnetice), carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, creioane de cărbune,
indicatoare pentru hărţi, neelectronice, planşete
cu clamă (pentru hârtii).
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse din clasa 16 si

31, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, 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, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
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articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registru, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi /scrierea de cv-uri pentru terţi.

38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de

calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, inchirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/ spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică
pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
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de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare/ servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, traducere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/ închirierea camerelor de filmat, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
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,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, însămânțarea norilor (cloud seeding),
computerizare în nori (cloud computing),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, 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), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologiacalculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
cercetare mecanică, informaţii meteorologice,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lânii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
cu privire la reducerea emisiilor de carbon,
servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
testarea materialelor, analiza apei, prognoze
meteorologice, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
44. Servicii veterinare, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de inseminare artificială,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de control al dăunătorilor
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pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, consiliere farmaceutică, servicii de
pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, asistenţă veterinară, distrugerea
buruienilor.

───────

(210) M 2020 05543
(151) 06/08/2020
(732) DLG INTERMARKETING SRL,

BULEVARDUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 6, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Zootehnica

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, ştampile cu adresă, plăci cu adresă
pentru maşinile de adresare, maşini de adresare,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), atlase, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau

carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
carduri/cartele (nu magnetice), carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, creioane de cărbune,
indicatoare pentru hărţi, neelectronice, planşete
cu clamă (pentru hârtii).
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, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestic, animale vii,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal/produse
reziduale din cereale pentru consum animal,
seminţe de cereale, neprocesate, produse
masticabile comestibile pentru animale, deşeuri
distilate pentru consum animal, preparate pentru
păsările ouătoare, făină de peşte pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), nutreţ/hrană pentru
animale/furaj, grăunţe pentru consum animal,
şroturi pentru păsări, fân, var pentru furajele
animalelor, seminţe de in pentru consum animal,
făină din seminţe de in pentru consum animal,
aşternut pentru animale, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
făină de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, păsări de curte, vii, turtă de
rapiţă pentru vite, făină de orez pentru furaje,
nutreţ de grajd pentru animale, strat de protecţie
din paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, drojdie
pentru consum animal.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legatura cu produse din clasa 16 și
31, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
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investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, 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, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă,
audit financiar, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de

comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registru, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terţi/scrierea de cv-uri pentru terţi.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere
a mesajelor, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, servicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
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închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computer, servicii de teleconferinţă, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), examinare pedagogică
pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți
de drone, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale

sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
divertisment sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producţii de teatru, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/ închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte.

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,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, însămânțarea norilor (cloud seeding),
computerizare în nori (cloud computing),
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
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pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii
în legătură cu tehnologiacalculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
cercetare mecanică, informaţii meteorologice,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lânii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
cu privire la reducerea emisiilor de carbon,
servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
testarea materialelor, analiza apei, prognoze
meteorologice, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
44. Servicii veterinare, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de inseminare artificială,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanță în domeniul
viticulturii, aranjamente florale, grădinărit,
horticultură, cultivarea plantelor, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, consiliere farmaceutică, servicii de
pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, asistenţă veterinară, distrugerea
buruienilor.

───────

(210) M 2020 05544
(151) 06/08/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)

Sanvero Propolis
Echinaceea Vitamina C

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.13.04; 05.05.20;
05.05.06; 25.01.15; 29.01.15

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale pentru scopuri medicale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 05545
(151) 06/08/2020
(732) NICOLAE TITEIU,

STR.COSITORARULUI NR 9, JUD.
MURES, SIGHISOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

BK Burg Kaffe Sighișoara

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, făină și preparate
din cereale, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, drojdie, praf de copt,
condimente.

───────


