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Cereri Mărci publicate în 14/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 05547 07/08/2020 YLLA FASHION SHOP SRL YLLA BY NICOLE CHERRY

3 M 2020 05550 07/08/2020 SC MIDAS & CO SRL MidasAnAir

4 M 2020 05551 07/08/2020 S.C. DC COMERCIAL S.R.L. DcMax

5 M 2020 05552 07/08/2020 S.C. CONFORT CONSTRUCT
MGA S.R.L.

Influence Restaurant & more

6 M 2020 05553 07/08/2020 SC MINDUSTRIES SRL Brutăria Bună

7 M 2020 05554 07/08/2020 EVENT MARKET PLATFORM
SRL

EVENT MARKET

8 M 2020 05555 07/08/2020 VIA VITICOL SRL CAII DE LA LETEA PRINCEPS

9 M 2020 05556 07/08/2020 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA VOLUMUL I

10 M 2020 05557 07/08/2020 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA VOLUMUL II

11 M 2020 05558 07/08/2020 TS CAFFE & GELLATO SRL TES CAFFE GELATO

12 M 2020 05559 07/08/2020 BAD ENERGY SPEDITION SRL BAD ENERGY SPEDITION we
energy your load!

13 M 2020 05560 07/08/2020 DISTILERIILE PATER SRL MOŞIA GOLEASCA

14 M 2020 05561 07/08/2020 AGMI S.R.L. AGMI LIDER ÎN HALE
SEMIROTUNDE

15 M 2020 05562 07/08/2020 IOANA-RALUCA DUMITRICĂ KOSA Beauty Labs.

16 M 2020 05564 09/08/2020 BEATRICE ANDREEA
STANESCU

Learn To Live Healthy

17 M 2020 05565 09/08/2020 SC FIBER IT SRL STOREL

18 M 2020 05566 09/08/2020 HARRY-ILAN LAUFER PSL Platforma Societăţii Libere

19 M 2020 05568 09/08/2020 EUGEN-FLORENTIN TOTILICA DEŞIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

20 M 2020 05569 09/08/2020 SC FAPACO SRL Leto

1 M 2020 05181 04/08/2020 COSMIN DABIJA CRAMA DABIJA PANCIU
VINEYARD
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VLADIMIRESCU NR. 45A, BL.
B1, ET. 3, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI,
700305, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRAMA DABIJA
PANCIU VINEYARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.01.01

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05547
(151) 07/08/2020
(732) YLLA FASHION SHOP SRL, STR.

IZVORUL NR. 4, CAMERA 2,
BL. A15, SC. 2, AP. 24, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YLLA BY NICOLE CHERRY

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05550
(151) 07/08/2020
(732) SC MIDAS & CO SRL, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 2, JUDEŢUL
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

MidasAnAir

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.02

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#5c7c44), galben (HEX=#fcc63c)

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

11. Aparate pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizată.

───────

(210) M 2020 05551
(151) 07/08/2020
(732) S.C. DC COMERCIAL S.R.L.,

ȘOS. BACĂULUI NR. 2, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730022, VASLUI,
ROMANIA

(540)
DcMax

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

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 05181
(151) 04/08/2020
(732) COSMIN DABIJA, BLD. TUDOR
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(210) M 2020 05552
(151) 07/08/2020
(732) S.C. CONFORT CONSTRUCT

MGA S.R.L., ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 142, BL. 4, SC. 2, ET. 5,
AP. 60, CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Influence Restaurant & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.08

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

29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
chiftele din brânză de vaci, crochete, fructe
galzurateȘ falafel, amestecuri cu conținut de
grăsimi pentru feliile de paine, icre de pește
preparate, produse alimentare pe bază de peste,
fructe înăbușite, salată de fructe, chipsuri din
fructe, humus, pastă de ficat, piftie din carne,
băuturi din lapte, cu conținut predominant din
lapte, băutură din lapte si fructe ( milk shake),
inele de ceapă, murături, chiftele din cartofi,
găluște pe bază de carofi, cârnați, cârnați
în aluat, pateuri, turtițe de tofu, piure de
tomate, legume gătite, legume procesate, frude
procesate, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, carne procesată, pește procesat.
30. Produse de cofetărie cu migdale, sos
de mere (condiment), biscuit, fursecuri, pâine,
chifle din pâine, torturi prăjituri, sandvișuri cu
branză, băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată, băuturi
din cafea cu lapte, produse de cofetărie, porumb
copt, cremă din ouă și lapte, sosuri pentru salată,
colțunași pe bază de faină, sandvișuri de hot dog,
inghețată, maioneză, placintă cu carne, sosuri
pentru carne, produse de cofetărie din fructe,
produse ere patiserie, plăcinte, pizza, budinci
preparate, sosuri, profiterol, cornuri, pateuri cu
ciocolată, cremă de zahăr ars, tarte, băuturi pe
bază de ceai.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de cantină, servicii de catering care constau

în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05553
(151) 07/08/2020
(732) SC MINDUSTRIES SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Brutăria Bună

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, ambalaje din hârtie sau carton,
bannere din hârtie, cutii pentru ambalat,
gravuri, fluturași publicitari, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări, şervețele din
hârtie, buletine informative, agende, publicaţii
periodice, fotografii, ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
cărți poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite, cărți
de scris sau de colorat, instrumente de scris.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, postare de
afişe publicitare, producţie de clipuri publicitare,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, publicitate prin televiziune, indexare
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web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.
42. Proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice, dezvoltare de software în
cadrul publicării de software.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), decorarea de alimente,
decorarea de torturi, informaţii și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05554
(151) 07/08/2020
(732) EVENT MARKET PLATFORM

SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 36, ET. 2, AP. 9, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

EVENT MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.04.02

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

clase:
35. Intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de publicitate, servicii de

marketing, servicii de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 05555
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOL SRL, STR. GENERAL

CONSTANTIN BUDISTEANU
NR. 26, CORP A1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAII DE LA LETEA PRINCEPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2020 05556
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL BUDISTEANU NR.
26, CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAII DE LA LETEA VOLUMUL I

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05557
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL BUDISTEANU NR.
26, CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL II

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2020 05558
(151) 07/08/2020
(732) TS CAFFE & GELLATO SRL, STR.

MR. GHE MUREA NR. 21, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

TES CAFFE GELATO

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
43. Servicii de servire a cafelei, îngheţatei şi a
altor băuturi în baruri, cafenele şi restaurante.

───────

(210) M 2020 05559
(151) 07/08/2020
(732) BAD ENERGY SPEDITION SRL,

STR.LILIACULUI NR. 4, BL.
B3,SC. 2,ET. PARTER, AP. 43,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BAD ENERGY SPEDITION
we energy your load!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 18.01.08

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────
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(210) M 2020 05560
(151) 07/08/2020
(732) DISTILERIILE PATER SRL, SAT

GLAMBOCELU NR. 15, JUD.
ARGES, COMUNA BOGATI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12 - 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOŞIA GOLEASCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.17; 06.01.02

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate

coapte (produse de patiserie şi cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole, aluaturi și
amestecuri din acestea, alimente cu paste la
conservă, aperitive (tartine), biscuiți crackers
cu aromă de legume, biscuiți cu aromă de
plante, biscuiți crocanți din cereale, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri de creveți,
clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco, floricele
de porumb, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, covrigei, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spagheti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
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spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, ciuperci
proaspete, plante, copaci și produse forestiere
brute şi neprocesate, flori, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi proaspete, fructe proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), aranjamente
de fructe proaspete.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, băuturi nealcoolice,
ape, băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi energizante,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe baza de nuci și de
soia, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), punci nealcoolic,
cocteiluri fără alcool, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, sucuri, vinuri fără alcool, vinuri
nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase, vin,
băutură alcoolică pe bază de lapte și (sau)
smântână, ouă și rom sau brandy, whisky,
bourbon, kahlua, vodcă sau combinații ale
acestora (lichior de ouă).
35. Organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de cercetare și informații în afaceri, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare

si preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare si de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
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materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălță minte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi

alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale ș i artistice,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenţie de bilete
pentru evenimente (divertisment), evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de conferințe, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de maestru de ceremonii,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de localuri tip snack-bar,
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servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, creșe, respectiv facilităţi de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de găzduire temporară în locuințe, închiriere
de camere, organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizarea de spaţii pentru festivități,
spaţii pentru birouri provizorii și reuniuni.

───────

(210) M 2020 05561
(151) 07/08/2020
(732) AGMI S.R.L., BD. MATEI BASARAB

NR. 89, BL. MB 14, SC.A, AP.
4, ET. 1, IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

AGMI LIDER ÎN HALE
SEMIROTUNDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.02;
26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

6. Materiale de construcții și elemente din
metal pentru construcţii, cadre metalice,
acoperișuri metalice, țesături metalice, structuri
metalice, șarpante metalice, silozuri metalice,
construcții metalice, magazii (construcții)

metalice, cadre metalice (construcții), acoperiri
metalice, cadre spațiale metalice, cadre
structurale din metal pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
componente metalice fabricate pentru fundații
de clădiri, componente din metal pentru
construirea fațadelor, construcții cu structuri
metalice, console (din metal), console metalice
(construcții), fațade din metal, foi metalice
pentru acoperișuri, garduri și panouri metalice,
îmbrăcăminte metalică pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperișuri, grinzi
metalice, grinzi din oțel, grinzi de fier sau oțel,
grinzi din metale comune pentru construcții,
grinzi de construcții (metalice), materiale de
construcție din oțel, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
materiale metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru edificare și construcții, panouri metalice,
pardoseli metalice, rigole metalice de scurgere,
rame metalice pentru construcții, stâlpi de metal
(părţi de construcție), secțiuni profile metalice,
structuri din oțel, structuri din metal pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 05562
(151) 07/08/2020
(732) IOANA-RALUCA DUMITRICĂ,

STR. 1DECEMBRIE NR. 4,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, MORENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

KOSA Beauty Labs.
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(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice organice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice organice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice).
41. Cursuri în tehnici de înfrumusețare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Consultanță în materie de frumusețe,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
saloane de coafură, aplicarea produselor
cosmetice pe față, aplicare de produse
cosmetice pe corp, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, manichiură,
saloane de coafură, furnizare de instalații de
solariu, furnizare de informații în materie de
frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
îngrijire cosmetică pentru persoane, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de coafor, servicii de artă corporală (servicii
de înfrumusețare), servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, servicii de
machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de manichiură, servicii de
cosmetică, servicii de conturare a sprâncenelor,
servicii de îndreptat părul, servicii de frizerie,
servicii de epilare, servicii de pedichiură, servicii

de tatuare a sprâncenelor, servicii de tratament
cosmetic.

───────

(210) M 2020 05564
(151) 09/08/2020
(732) BEATRICE ANDREEA

STANESCU, ALEEA BURIDAVA
5-9, ET. 2, AP. 16, BL. 1, SECTOR
2, BUCURESTI, 022941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Learn To Live Healthy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #fa0000),
negru (HEX #000000)

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

21. Recipiente pentru bucătărie, veselă, articole
de bucătărie și recipiente.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, articole
și echipament de sport, jucării, jocuri și articole
de joacă, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 05565
(151) 09/08/2020
(732) SC FIBER IT SRL, STR.

OBSERVATORULUI 11/1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 40050,
CLUJ, ROMANIA

(540)

STOREL

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#ff5b13),
albastru(HEX=#0081cc)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2020 05566
(151) 09/08/2020
(732) HARRY-ILAN LAUFER, INT

FULGERULUI NR. 3-5, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 06634,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PSL Platforma
Societăţii Libere

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire , divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 05568
(151) 09/08/2020
(732) EUGEN-FLORENTIN TOTILICA

, SAT SIRNEA NR. 39B, JUD.
BRASOV, COM. FUNDATA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEŞIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.01.02; 03.07.01;
26.01.11; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.18

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
maro (HEX #3F2A1E), bej (HEX
#B36022)

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

43. Cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, furnizare de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05569
(151) 09/08/2020
(732) SC FAPACO SRL, SPLAIUL

UNIRII, NR. 197, DUPLEX, ETAJ 6,
AP 26, SECTOR 3,, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Leto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 03.07.09

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 02973
(151) 06/11/2017
(732) Isobal, S.A., AVDA. CONDE

DEL SERRALLO, 10, L'ALCUDIA
(VALENCIA), E-46259, SPANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

smartwash by ISTOBAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.22

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

9. Software de calculator, aplicații software de
calculator, descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, terminale de plată
pentru instalații de spălare.

───────



ERATĂ

Referitor la cererea de înregistrare marcă nr. M 2020 05493 depusă în data de
05.08.2020, publicată în data de 12.08.2020, dintr-o eroare materială produsele din
clasa 11 au fost eronat publicate, iar data de depozit a cererii anterior menţionate este
06.08.2020.

Clasificarea corectă este:

Clasa 11 - Echipamente de gătit, încălzit, răcit şi conservat, pentru alimente şi băuturi;
filtre pentru uz industrial şi casnic; instalaţii sanitare de alimentare cu apă şi echipament
de canalizare; arzătoare, boilere şi încălzitoare; echipament pentru răcire şi îngheţare;
echipament pentru încălzire, ventilare, climatizare şi purificare (ambient); instalaţii
pentru purificare, desalinizare şi climatizarea apei; instalaţii sanitare şi de baie şi
accesorii pentru instalaţii; robinete; distribuitoare electrice de băuturi; echipamente de
distribuţie a băuturilor reci (altele decât distribuitoarele); unităţi distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare); distribuitoare de băutură pentru
catering; distribuitoare de băuturi încălzite electric; schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la distribuitoare automate.





ERATĂ 
 

Se scoate de la publicare cererea M 2020 05181, publicată în data de 30.07.2020, deoarece 
taxele au fost achitate eronat.  



ERATĂ 
 

Se scoate de la publicare cererea M 2020 05225, publicată în data de 31.07.2020, deoarece 
taxele au fost achitate eronat.  


