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Cereri Mărci publicate în 14/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01495 07/05/2020 EUROPAEXPEDITIE SRL E EUROPA EXPEDIȚIE

BY REHA

Dragon STS

10 M 2020 02908 07/05/2020 SAS EVA RoVegania

11 M 2020 02909 07/05/2020 S.C. PROING CONSULT S.R.L. PROING CONSULT Professional
Engineering Design

12 M 2020 02910 07/05/2020 S.C. EDU APPS S.R.L. Clasa Viitorului

13 M 2020 02911 07/05/2020 SC EXMOBI COMPANY SRL EPIderm Skin Expert

14 M 2020 02912 07/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

ONE.ro

15 M 2020 02913 07/05/2020 Florin Victoraș Dulgheru CUTIUTA

16 M 2020 02914 07/05/2020 ORIGINAL ASIG SRL Berceni City - Dezvoltăm Viitorul

17 M 2020 02915 07/05/2020 AUTOCOM ONLINE SRL AUTOCOM ROMANIA

18 M 2020 02916 07/05/2020 AMABOOK SRL malloo

19 M 2020 02917 07/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

THE ONE

20 M 2020 02919 07/05/2020 CONTAKT EXPRESS LOGISTIK
S.R.L.

mobico

21 M 2020 02920 07/05/2020 ASOCIATIA PROFESIONALA A
AGENTILOR IMOBILIARI DIN
ROMANIA

APAIR

22 M 2020 02921 07/05/2020 SWEET GOLD SRL NECTARIUM bee miracle by
Sweet Gold

23 M 2020 02922 07/05/2020 ORIGINAL FASHION SRL My Sweet Lady

24 M 2020 02923 07/05/2020 VIOSIL INTERNATIONAL SRL VIOSIL

2 M 2020 02094 07/05/2020 IABLOMIR SRL BURGHER BIZON

3 M 2020 02095 07/05/2020 IABLOMIR SRL BIZON BURGHER

4 M 2020 02366 10/04/2020 VALENTINA TIGAU HYDRO-CIDE

5 M 2020 02411 07/05/2020 VISUALIZE BY RE.HA S.R.L. VISUAL VISUALIZE EVENTS

7 M 2020 02809 07/05/2020 BI FAUNA SRL COVID FREE SPACE

8 M 2020 02906 07/05/2020 DECIEM BEAUTY GROUP INC. PWDR

9 M 2020 02907 07/05/2020 DECIEM BEAUTY GROUP INC. PWDRS

6 M 2020 02428 13/04/2020 SERVICIUL DE
TELECOMUNICAŢII SPECIALE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 02924 07/05/2020 SC ENIT DOWNSTREAM SRL ENITOL

26 M 2020 02925 07/05/2020 POGANI IOM TEXTILE SRL-D POGANI

27 M 2020 02926 07/05/2020 TEHNOFIL SYSTEM FILTRE
SRL

TEHNOFIL SYSTEM FILTRE
SRL

28 M 2020 02930 07/05/2020 SC ENIT DOWNSTREAM SRL ENIT X

29 M 2020 02931 07/05/2020 SIGN CREATIONS SRL DESK SHIELD

30 M 2020 02932 07/05/2020 TEHNOFIL SYSTEM FILTRE
SRL

TechnoFill

31 M 2020 02933 07/05/2020 SC COMBAVIPOR SA HORA

32 M 2020 02934 07/05/2020 SC Sevirox SRL SEVIROX

33 M 2020 02936 07/05/2020 BIBORKA-GABRIELA SOLYOM Fun-Sport

34 M 2020 02937 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK 75% cocoa
INTENSE

35 M 2020 02938 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE MILK

36 M 2020 02939 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE WHITE

37 M 2020 02940 07/05/2020 PENTA WORK SRL safety first KIT

38 M 2020 02941 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE DARK

39 M 2020 02942 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK 85% cocoa
EXTREME

40 M 2020 02943 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK EXPRESSO

41 M 2020 02944 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE COFFEE

42 M 2020 02945 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MILD 50% cocoa

43 M 2020 02946 07/05/2020 ALESSANDRA-CARMELA
CIONCA

SD STUDIO DISTRIQT

44 M 2020 02947 07/05/2020 KBK TOPHAUSE SRL Noble Residence

45 M 2020 02948 07/05/2020 MILLENIUM PRO DESIGN
S.R.L.

Ubaya

46 M 2020 02949 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI FLORENTINE COCONUT

47 M 2020 02950 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI ChocoVenture CRISPY
MILK

48 M 2020 02951 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK INTENSE 75%
cocoa

49 M 2020 02952 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK SUPREME 95%
cocoa

50 M 2020 02953 07/05/2020 CRISTIAN ROBERT BURLACU FC United Ploieşti



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/05/2020

4

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2020 02954 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK BLUEBERRY

52 M 2020 02955 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK COCONUT

53 M 2020 02956 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK ESPRESSO

54 M 2020 02957 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK CRANBERRY

55 M 2020 02958 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK GINGER & LEMON

56 M 2020 02959 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK HIMALAYAN SALT

57 M 2020 02960 07/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK LEMON & MINT

58 M 2020 02961 07/05/2020 AKO GLOBAL CAPITAL SRL maranc

59 M 2020 02962 07/05/2020 ASOCIATIA SAMAS Sănătos De mic

60 M 2020 02963 07/05/2020 ASOCIATIA SAMAS CĂPITANUL FARFURIE

61 M 2020 02964 07/05/2020 Geavid-Adrian Ibraim Clean & Safe

62 M 2020 02965 07/05/2020 IONUŢ-MIHAIL URZEALĂ verzibox
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(210) M 2020 01495
(151) 07/05/2020
(732) EUROPAEXPEDITIE SRL, STR.

CLUJULUI NR. 7, JUD. CLUJ,
SANNICOARA, 407042, CLUJ,
ROMANIA

(540)

E EUROPA EXPEDIȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.13

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

39. Transport (transport marfă dintr-un loc în
altul pe șosea).

───────

(210) M 2020 02094
(151) 07/05/2020
(732) IABLOMIR SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 7, JUD. BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(540)
BURGHER BIZON

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 02095
(151) 07/05/2020
(732) IABLOMIR SRL, STR. 1

DECEMBRIE NR. 7, JUD. BIHOR,
SALONTA, BIHOR, ROMANIA

(540)
BIZON BURGHER

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

43. Servicii oferite de restaurate, cazare
temporară.

───────

PLEVNEI NR. 141, BL.3, ET.3,
AP.11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060011, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HYDRO-CIDE

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

3. Preparate pentru curatare, lustruire,
degresare, sapunuri.
5. Produse sanitare de uz medical, dezinfectanti,
produse pentru distrugerea daunatorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 02411
(151) 07/05/2020
(732) VISUALIZE BY RE.HA S.R.L.,

BULEVARDUL BASARABIA NR.
37-39, CAMERA 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.A. Paunescu & Asociatii,
STR. SICA ALEXANDRESCU
NR. 13, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VISUAL VISUALIZE
EVENTS BY REHA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.12

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

(210) M 2020 02366
(151) 10/04/2020
(732) VALENTINA TIGAU, CALEA
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

TELECOMUNICAŢII SPECIALE,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
323 A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dragon STS

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 04.03.03;
04.03.25; 29.01.13

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

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii, permiterea unei
persoane să vorbească cu altă persoană,
transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta, stabilirea unei comunicări orale sau
vizuale a unei persoane cu altă persoană,
servicii care constau în principal în difuzarea
programelor de radio sau de televiziune, servicii
de comunicaţii sub orice formă, informaţii despre
telecomunicaţii.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
persoanelor şi financiare precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, recuperarea datelor de pe calculator,
găzduirea pe servere, consultanţă în securitatea

internetului, furnizori de servicii de externalizare
în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor.

───────

(210) M 2020 02809
(151) 07/05/2020
(732) BI FAUNA SRL, CALEA

ARADULUI, BL. P63, SPAȚIU
COMERCIAL, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

COVID FREE SPACE

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 01.13.01;
01.13.15

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02428
(151) 13/04/2020
(732) SERVICIUL DE
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(210) M 2020 02906
(151) 07/05/2020
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

15 FRASER AVENUIE, ONTARIO,
TORONTO, M6K 1Y7, CANADA

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

(540)
PWDR

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse de îngrijire a
pielii şi a corpului, şi anume, creme hidratante
pentru faţă, creme hidratante pentru corp,
tratamente de anti-îmbătrânire a feţei, produse
anti-îmbătrânire pentru corp, şi anume, creme
anti-îmbătrânire, loţiuni, geluri, uleiuri, produse
de curăţare, săpun pentru corp, măşti, creme
hidratante, balsamuri pentru piele, emolienţi
şi preparate de îngrijire pentru îndepardarea
ridurilor, tratamente locale pentru gât, şi anume,
loţiuni, creme, geluri, uleiuri, produse de
curăţat, măşti, creme hidratante, balsamuri de
piele, emolienţi şi preparate de îngrijire pentru
îndepărtarea ridurilor pentru gât, tratamente non-
medicinale pentru vergeturi, şi anume loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare, măşti,
creme hidratante, balsamuri de piele, emolienţi
pentru piele şi preparate pentru îngrijirea pielii
pentru tratarea vergeturilor, tratamente non-
medicinale pentru celulită, şi anume loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare,
creme hidratante, balsamuri de piele pentru
reducerea celulitei, tratamente de albire şi /
sau de strălucire a pielii, şi anume, loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare,
creme hidratante, balsamuri de piele pentru
albirea pielii şi strălucirea pielii, produse pentru
îngrijirea părului, şi anume, fixativ, loţiuni pentru
îngrijirea părului, balsamuri pentru păr şi gel de
păr, săpunuri şi anume săpunuri antiperspirante,
săpunuri pentru corp, săpun de baie şi săpun de
mâini, uleiuri esenţiale, loţiuni de păr, produse
de îngrijire dentară, creme pentru faţă şi corp,
produse de spălat pentru corp, şampoane,
creme hidratante pentru corp, apă de colonie,
apă de parfum, parfumuri, deodorant pentru uz
personal.

───────

(210) M 2020 02907
(151) 07/05/2020
(732) DECIEM BEAUTY GROUP INC.,

15 FRASER AVENUIE, ONTARIO,
TORONTO, M6K 1Y7, CANADA

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

(540)
PWDRS

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse de îngrijire a
pielii şi a corpului, şi anume, creme hidratante
pentru faţă, creme hidratante pentru corp,
tratamente de anti-îmbătrânire a feţei, produse
anti-îmbătrânire pentru corp, şi anume, creme
anti-îmbătrânire, loţiuni, geluri, uleiuri, produse
de curăţare, săpun pentru corp, măşti, creme
hidratante, balsamuri pentru piele, emolienţi
şi preparate de îngrijire pentru îndepardarea
ridurilor, tratamente locale pentru gât, şi anume,
loţiuni, creme, geluri, uleiuri, produse de
curăţat, măşti, creme hidratante, balsamuri de
piele, emolienţi şi preparate de îngrijire pentru
îndepărtarea ridurilor pentru gât, tratamente non-
medicinale pentru vergeturi, şi anume loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare, măşti,
creme hidratante, balsamuri de piele, emolienţi
pentru piele şi preparate pentru îngrijirea pielii
pentru tratarea vergeturilor, tratamente non-
medicinale pentru celulită, şi anume loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare,
creme hidratante, balsamuri de piele pentru
reducerea celulitei, tratamente de albire şi /
sau de strălucire a pielii, şi anume, loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, produse de curăţare,
creme hidratante, balsamuri de piele pentru
albirea pielii şi strălucirea pielii, produse pentru
îngrijirea părului, şi anume, fixativ, loţiuni pentru
îngrijirea părului, balsamuri pentru păr şi gel de
păr, săpunuri şi anume săpunuri antiperspirante,
săpunuri pentru corp, săpun de baie şi săpun de
mâini, uleiuri esenţiale, loţiuni de păr, produse
de îngrijire dentară, creme pentru faţă şi corp,
produse de spălat pentru corp, şampoane,
creme hidratante pentru corp, apă de colonie,
apă de parfum, parfumuri, deodorant pentru uz
personal.

───────
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(210) M 2020 02908
(151) 07/05/2020
(732) SAS EVA, STR. FRANCISCA NR.

7, ALBA IULIA, 510040, ALBA,
ROMANIA

(540)

RoVegania

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
26.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (RGB - 101,
188, 80. 209, 223, 94. 63, 135, 75.),
negru (RGB R-33 G-33 B-45)

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

31. Plante naturale.
43. Servicii de catering.

───────

(210) M 2020 02909
(151) 07/05/2020
(732) S.C. PROING CONSULT S.R.L.,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 24,
AP. 4, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
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)

PROING CONSULT
Professional

Engineering Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
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───────

(210) M 2020 02910
(151) 07/05/2020
(732) S.C. EDU APPS S.R.L., ALEEA

SOCULUI NR. 2, SECTOR 2,
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)
Clasa Viitorului

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 02911
(151) 07/05/2020
(732) SC EXMOBI COMPANY SRL,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
42, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
EPIderm Skin Expert

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

3. Şerveţele impregnate cu preparate de
curăţare, şerveţele impregnate cu loţiuni de
curăţare a pielii, şerveţele umede impregnate cu

detergent pentru spălat vase, şerveţele umede
impregnate cu un produs de curăţat, şerveţele
impregnate pentru curăţare (nemedicinale şi
pentru uz personal), lichide de curăţare, spray-uri
de curăţare, produse pentru toaletă, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului, săpunuri,
săpun lichid, geluri pentru duş, geluri pentru duş,
gel de baie şi de duş, creme hidratante, creme de
corp (nemedicinale), creme cosmetice de mâini,
creme pentru mâini de uz cosmetic, creme de
faţă şi de corp, creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice).
5. Dezinfectanţi şi antiseptice.

───────

(210) M 2020 02912
(151) 07/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ONE.ro

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

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

───────
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(210) M 2020 02913
(151) 07/05/2020
(732) Florin Victoraș Dulgheru, BD.

IULIU MANIU NR. 184A, BL.
G2, SC.A, AP. 28, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CUTIUTA

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:Pantone=Negru
Process black, Pantone=Galben
electric P396, Pantone=Bleu P300,
Pantone=Albastru P294

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

6. Containere din metal pentru depozitare sau
transport.
20. Containere, nemetalice, pentru depozitare
sau transport.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 02914
(151) 07/05/2020
(732) ORIGINAL ASIG SRL, STR.

VRAJITORULUI NR. 8, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Berceni City -
Dezvoltăm Viitorul

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 06.07.01;
06.07.04; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2020 02915
(151) 07/05/2020
(732) AUTOCOM ONLINE SRL, STR.

HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN NR.
5, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
AUTOCOM ROMANIA

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
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transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2020 02916
(151) 07/05/2020
(732) AMABOOK SRL,

STR.TRANDAFIRILOR NR. 31,
JUDEŢ DAMBOVITA, PUCIOASA,
135400, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

malloo

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov
(HEX=#7e458a), roz (HEX=#f6c8db)

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

35. Publicitate și marketing.
───────

(210) M 2020 02917
(151) 07/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

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

───────

(210) M 2020 02919
(151) 07/05/2020
(732) CONTAKT EXPRESS LOGISTIK

S.R.L., STR. CIREȘULUI NR. 2, AP.
16, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

mobico

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 9c), roz, verde, albastru, galben,
roșu

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

9. Huse de protecţie pentru telefoane, huse
de protecţie pentru telefoane inteligente
(smartphones), folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente (smartphones),
încărcătoare USB, încărcătoare pentru telefoane
inteligente (smartphones), încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, cabluri USB, cabluri de conectare
pentru telefoane inteligente (smartphones),
cabluri Ethernet, cabluri pentru transmisia de
date.

───────

(210) M 2020 02920
(151) 07/05/2020
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA A

AGENTILOR IMOBILIARI DIN
ROMANIA, ALEEA BARAJUL
LOTRU NR. 11, BL. M4A1, AP.
4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

APAIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare (instruire), servicii
educaționale și de instruire cu privire la
administrația imobiliară, Instruire profesională,
servicii de instruire, educație și instruire,
furnizare de cursuri de instruire online,
organizare de webinare, furnizare de cursuri de
instruire, organizare de seminare de instruire,
cursuri de formare avansată, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
organizare de seminarii și congrese, organizare
de reuniuni și conferințe.

───────
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(210) M 2020 02921
(151) 07/05/2020
(732) SWEET GOLD SRL, SAT

MADRIGESTI NR. 121C DJ708,
JUDETUL ARAD, COMUNA
BRAZII, ARAD, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

NECTARIUM bee
miracle by Sweet Gold

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
08.07.25

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

clase:
5. Antioxidanți de uz medical derivați din miere,
propolis pentru uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, de uz medical,
lăptișor de matcă pentru uz farmaceutic, lăptișor
de matcă de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de lăptișor de matcă, de uz medical.
30. Fagure brut, pentru uz alimentar, glazuri de
miere pentru șuncă, lăptișor de matcă, de uz
alimentar, miere, miere biologică pentru consum
uman, miere cu plante aromatice, îndulcitori
naturali, înlocuitori de miere, miere cu trufe,
miere de Helichrysum, miere de Manuka, miere
maturată natural, miere naturală, propolis de
uz alimentar, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse tartinabile dulci (miere), pastile din
miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), miere (pentru alimentație).
32. Băuturi nealcoolice pe bază de miere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.

───────

(210) M 2020 02922
(151) 07/05/2020
(732) ORIGINAL FASHION SRL, B-DUL

1 DECEMBRIE 1918 NR. 40, BLOC
CMZ, SC. A, PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, MANGALIA, 900126,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

My Sweet Lady

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
25. Confecții (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte, jachete
(îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte de noapte, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru femei.
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───────

(210) M 2020 02923
(151) 07/05/2020
(732) VIOSIL INTERNATIONAL

SRL, STR. COZIENI NR. 33,
CONSTRUCȚIILE C1, C2 ȘI
C3, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIOSIL

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

37. Servicii legate de construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport
şi servicii ale întreprinderilor specializate
în domeniul construcţiilor, precum cele ale
vopsitorilor, instalatorilor (de apă şi canal),
celor care se ocupă de instalaţiile termice
sau lucrătorilor în acoperişuri, servicii auxiliare
serviciilor de construcţii, precum inspecţia
planurilor de construcţie, servicii de construcţii
navale, servicii constând în închirierea de unelte
sau materiale de construcţie, servicii de reparaţii,
şi anume servicii care asigură readucerea
oricărui obiect în stare bună după uzură,
avariere, deteriorare sau distrugere parţială
(restaurarea unei clădiri existente sau a altui
obiect care a devenit imperfect şi trebuie readus
la starea iniţială), servicii de reparaţii, precum
cele din domeniul electricităţii, mobilierului,
instrumentelor, uneltelor, servicii de întreţinere
pentru conservarea unui obiect în starea iniţială
fără a schimba vreuna dintre proprietăţile sale.

───────

(210) M 2020 02924
(151) 07/05/2020
(732) SC ENIT DOWNSTREAM SRL,

STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 50, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ENITOL

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

5. Dezinfectanți și antiseptice.
───────

(210) M 2020 02925
(151) 07/05/2020
(732) POGANI IOM TEXTILE SRL-D,

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.
5, BL. D23, SC. B, ET. 4, AP. 16,
JUDEȚUL ARGEȘ, CAMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

POGANI

(531) Clasificare Viena: 09.05.01; 09.01.01;
27.05.01

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

25. Piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, de exemplu,
manșoane, buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri
și protecţii de călcâi, caschete, cloşuri pentru
pălării (schelete), îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi, de exemplu, mănuși de schi,
maieuri sport, îmbrăcăminte pentru cicliști,
uniforme de judo și karate, pantofi de fotbal,
pantofi pentru gimnastică, ghete de schi,
costume de bal mascat, îmbrăcăminte din hartie,
pălării din hartie utilizate ca îmbrăcăminte,
bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric.

───────

(210) M 2020 02926
(151) 07/05/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLEŞTILOR NR.11,
JUD.OLT, NICOLAE TITULESCU,
OLT, ROMANIA

(540)
TEHNOFIL SYSTEM

FILTRE SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar .

───────

(210) M 2020 02930
(151) 07/05/2020
(732) SC ENIT DOWNSTREAM SRL,

STR. GLORIEI NR. 29, JUDEŢUL
PRAHOVA, BOLDEŞTI SCĂENI,
105300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ENIT X

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

5. Dezinfectanţi şi antiseptice.
───────

(210) M 2020 02931
(151) 07/05/2020
(732) SIGN CREATIONS SRL, STR.

FOISORULUI NR. 20A, DEMISOL,
AP. 17, SECTOR 3, BUCURESTI,
031181, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DESK SHIELD

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

10. Mobilier special de uz medical.
───────

(210) M 2020 02932
(151) 07/05/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLEŞTILOR NR. 11,
JUD.OLT, NICOLAE TITULESCU,
OLT, ROMANIA

(540)
TechnoFill

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────
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(210) M 2020 02933
(151) 07/05/2020
(732) SC COMBAVIPOR SA, STR.

ŞTEFAN CEL MARE, NR. 9, JUD.
GALAŢI, GALAŢI , 800198 , GL,
ROMANIA

(540)

HORA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcutedin cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2020 02934
(151) 07/05/2020
(732) SC Sevirox SRL, STR. BABA

NOVAC NR. 167A, SC.A, AP.21,
JUD. CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SEVIROX

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 26.02.08;
26.02.12; 27.05.02; 27.05.17

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

11. Dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, instalații automate de
irigare, instalații
agricole pentru irigare, duze de pulverizare
pentru irigare, sisteme de aspersoare pentru
irigare, instalații
automate de irigare pentru grădină, instalații
automate de irigare pentru plante, aparate de
irigare de uz
horticol, sisteme de aspersoare pentru irigarea
peluzelor, instalații automate de irigare folosite în
agricultură,
instalații automate de irigare folosite la grădinărit,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură,
mașini de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a
terenurilor, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
instrumente (automate) de irigare prin
aspersiune, cu excepția
mașinilor, mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și
stropire cu apă, aspersoare (instalații automate)
pentru irigarea florilor și a plantelor, instalații
(automate)
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de irigare prin aspersiune pentru terenurile de
golf.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, buchete din flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, coroane din flori
artificiale, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale din materiale textile, fructe, flori și
legume artificiale.
31. Flori conservate, flori uscate, flori tăiate,
flori, corsaje din flori proaspete, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
buchete din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori uscate, buchete de
flori uscate, coronițe din flori uscate, plante și
flori naturale, ghirlande de flori naturale, flori
conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, aranjamente florale uscate,
decorațiuni florale [naturale], decorațiuni florale
(proaspete).
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze, Irigarea terenului, instalare și
întreținere de sisteme de irigare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, aranjamentul florilor,
întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini, servicii
pentru îngrijirea grădinilor, plantarea unei grădini
cu
copaci, servicii de amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
îngrijirea grădinii
sau a straturilor de flori, furnizare de informații
despre plantarea pomilor în grădini, servicii de
consiliere cu
privire la proiectarea de grădini, servicii de
consiliere cu privire la grădinile acvatice,
închiriere de
aranjamente florale, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
plantare de
copaci, plantare de specii de floră, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, servicii de
consiliere cu
privire la plantarea gazonului, plantarea
copacilor pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon.

───────

(210) M 2020 02936
(151) 07/05/2020
(732) BIBORKA-GABRIELA SOLYOM,

STR. CAR. BUCIN, BL.2,
SC.A, AP.6, JUD. HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
ROMANIA

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

(540)

Fun-Sport

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.16; 26.04.18

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de gimnastică și sport, articolelor pentru joacă,
jocuri, jucării,
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 siteurilor
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
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, 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 ridicată,
publicitate,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02937
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK 75%
cocoa INTENSE

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.24;
27.07.02; 27.07.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02938
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI FLORENTINE MILK

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02939
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI FLORENTINE WHITE

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.02; 27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02940
(151) 07/05/2020
(732) PENTA WORK SRL, STR.

GEORGE COSBUC NR. 251B,
BLOC ITALIAN 2, ET. 1, AP.73,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

safety first KIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 25.01.05; 25.01.10;
19.13.01; 19.13.25; 19.07.10; 26.01.16;
26.04.17

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

5. Dezinfectante, şerveţele dezinfectante,
mănuşi, mască de protecţie.

───────
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(210) M 2020 02941
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI FLORENTINE DARK

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 02.03.30;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 25.01.10

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02942
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI DARK 85%
cocoa EXTREME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 02.03.23;
02.03.30; 08.01.22

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02943
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI DARK EXPRESSO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 08.01.22;
05.07.01; 02.03.23; 02.03.30

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02944
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI FLORENTINE COFFEE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 25.01.10

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02945
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI DARK MILD 50% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 25.01.05;
02.03.23

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02946
(151) 07/05/2020
(732) ALESSANDRA-CARMELA

CIONCA, STR. PESCARILOR
NR. 67A, BL. 2, ET. 1, APT. 4,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 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)

SD STUDIO DISTRIQT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc 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, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, 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 02947
(151) 07/05/2020
(732) KBK TOPHAUSE SRL, STR.

ZIZINULUI NR. 8, BIROUL 11, BL.
39, AP. 6, JUD. BRASOV, BRASOV,
500414, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Noble Residence

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 02948
(151) 07/05/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L.,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ubaya

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de parfumerie, produse
cosmetice, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse

de parfumerie, produse cosmetice, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 02949
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI FLORENTINE
COCONUT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
02.05.03; 02.05.23; 06.01.04; 26.11.02

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02950
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI ChocoVenture
CRISPY MILK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 08.01.19; 26.11.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02951
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK
INTENSE 75% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 06.01.04; 27.07.01; 27.07.24;
24.17.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02952
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK
SUPREME 95% cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.03;
02.05.23; 06.01.04; 27.07.01; 27.07.24;
24.17.05

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02953
(151) 07/05/2020
(732) CRISTIAN ROBERT BURLACU,

STR. PRAHOVA NR. 572,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIESTIORI-BLEJOI, 107070,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FC United Ploieşti

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 07.05.09;
25.01.18; 24.01.03; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
verde, auriu

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

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

───────
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(210) M 2020 02954
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK BLUEBERRY

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02955
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK COCONUT

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02956
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK ESPRESSO

(531) Clasificare Viena: 02.03.03; 02.03.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02957
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK CRANBERRY

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02958
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK
GINGER & LEMON

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02959
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HEIDI DARK
HIMALAYAN SALT

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 02.05.23;
06.01.04; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02960
(151) 07/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK LEMON & MINT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 02.03.23; 06.01.02; 06.01.04

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (patiserie),
bomboane de ciocolată, bomboane și produse
de cofetarie cu zahăr, gheață comestibilă.

───────

(210) M 2020 02961
(151) 07/05/2020
(732) AKO GLOBAL CAPITAL SRL,

STR. CLADIREA C1 LOTUL
NR. 2, SAT MĂNĂSTIREA,
JUD. CĂLĂRAȘI, COMUNA
MĂNĂSTIREA, 917170, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

maranc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 11.01.05;
26.05.04

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, seturi de
tacâmuri, tacâmuri pentru copii, tacâmuri din
metale prețioase, cuțite de întins (tacâmuri),
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri din
metal prețios pentru tăiat, seturi de tacâmuri
realizate din metale prețioase, tacâmuri și
instrumente pentru prepararea alimentelor, și
anume cuțite de bucătărie, instrumente de
tăiat și măcinat, cuțite, satâre (cuțite), cuțite
de bucătărie, suporturi pentru cuțite, cuțite
de menaj, cuțite de masă, cuțite pentru
fructe, cuțite pentru brânzeturi, cuțite pentru
unt, cuțite de lucru, cuțite pentru decojire,
cuțite din ceramică, cuțite de măcelărie, cutite
pentru legume, dispozitive de ascuțit cuțite,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de
pâine (acționate manual), cuțite pentru pâine
(acționate manual), cuțite confecționate din
metale prețioase, argintărie (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de bucătărie folosite de bucătari,
cuțite de feliat brânză (acționate manual), cuțite
de masă din oțel inoxidabil, cuțite pentru curățat
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legume (instrumente de mână), mașini de
tocat (tocătoare),acționate manual, , cutii pentru
tacâmuri, seturi de tacâmuri, tacâmuri (cuțite,
furculițe și linguri), tacâmuri din metal prețios
pentru tăiat, seturi de tacâmuri realizate din
metale prețioase, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, cuțite, răzuitoare
(cuțite), satâre (cuțite), suporturi pentru cuțite,
cuțite de masă, cuțite de buzunar, cuțite
de abatoare, cuțite de bucătărie, cuțite de
măcelărie, teci pentru cuțite, cuțite de vânătoare ,
cuțite de grădinărit, mânere pentru cuțite, cuțite
pentru decojire, cuțite pentru unt, cuțite pentru
brânzeturi, cuțite din ceramică, cuțite pentru
filetat, lame pentru cuțite, cuțite pentru raboteze,
cuțite de lucru, cutite pentru legume, cuțite
pentru curățat pește, dispozitive de ascuțit cuțite,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de întins
(tacâmuri), cuțite, furculițe și linguri, cuțite de
tăiat fructe, cuțite manuale pentru uz casnic,
cuțite de pâine (acționate manual), cuțite pentru
pâine (acționate manual), tocuri din piele pentru
cuțite, cuțite de bucătărie pentru felierea peștelui,
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale),
cuțite de bucătărie folosite de bucătari, cuțite de
masă din oțel inoxidabil, dispozitive de ascuțit
cuțite (unelte acționate manual), cuțite pentru
curățat legume (instrumente de mână), cuțit mic
de bucătărie pentru cojirea fructelor și legumelor.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii
(cu excepția pensulelor), sticlărie, porțelan și
ceramică, tăvi de tacâmuri, șervete din plastic
pentru tacâmuri, suporturi de cuțite pentru masă,
veselă, altele decât cuțite, furculițe și linguri,
veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
suporturi pentru a sprijini cuțitele la masă,
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, articole pentru gătit și
pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale de gătit sub presiune, mașini (aparate) de
tocat carne neelectrice, servicii (veselă), servicii
de cafea (veselă), servicii de ceai (veselă),
veselă din sticlă, veselă din ceramică, veselă
pentru servit, pahare (veselă de băut), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, articole de
bucătărie și recipiente, suporturi de cuțite pentru
masă, veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, suporturi pentru a sprijini cuțitele la
masă, dispozitive de sprijin pentru cuțite de
tăiat carnea, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite de
bucătărie.
37. Ascuțirea cuțitelor, ascuțire de foarfece și de
cuțite de bucătărie, furnizare de informații privind
ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor de bucătărie,
servicii de instalare și de reparații.
43. Închiriere de tacâmuri, restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 02962
(151) 07/05/2020
(732) ASOCIATIA SAMAS, STR.

POPA SOARE NR. 16, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Sănătos De mic

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.07; 26.11.01; 26.11.12
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(591) Culori revendicate:roșu, verde deschis,
albastru deschis, mov, alb

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02963
(151) 07/05/2020
(732) ASOCIATIA SAMAS, STR.

POPA SOARE NR. 16, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CĂPITANUL FARFURIE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.23; 05.07.24; 05.07.25

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

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02964
(151) 07/05/2020
(732) Geavid-Adrian Ibraim, ALEEA

TEIUL DOAMNEI NR. 6, BL. 22,
SC. A, ET. 9, AP. 48, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Clean & Safe

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02965
(151) 07/05/2020
(732) IONUŢ-MIHAIL URZEALĂ , STR.

SALCÂMILOR NR. 10, BL. 3, AP.
1, JUD. PRAHOVA, SAT BRAZII
DE JOS, COM. BRAZI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
verzibox

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

31. Fructe și legume proaspete.
───────
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Erată 
    Referitor la depozitul M 2020 02854  din 05.05.2020,  se scoate de la publicare 
deoarece taxa nu a intrat in contul OSIM.  



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/00454 din 24.01.2019, publicat pe data de 31.01.2020, 

dintr-o eroare materiala s-a omis completarea tuturor serviciilor solicitate in cererea de 
inregistrare depusa initial, astfel, clasa corecta de servicii este:  Clasa 41: Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale; servicii de divertisment asigurate de o formaţie/trupă de muzică. 



ERATĂ  Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 02428, din data de 10/04/2020, publicat în 27/04/2020, reprezentarea grafică este:    


