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Cereri Mărci publicate în 15/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08771 08/01/2020 NEXT ROOT MANAGEMENT

SYSTEMS SRL
LAST DROP

AVANGARDE FOREST Dream!
Build! Live!

3 M 2019 09180 08/01/2020 GLOBAL CARGO SPEDITION
S.R.L.

GLOBAL CARGO SPEDITION

4 M 2020 00048 08/01/2020 MICUL EROU SRL
SILVIU-IONUT NEGHINA

MICUL EROU

5 M 2020 00049 08/01/2020 TERROIR CONSULTING
GROUP SRL

anika MODERN ROMANIAN
CUISINE

6 M 2020 00050 08/01/2020 MIHAI-RAZVAN TUHARI RESCUE4X4

7 M 2020 00051 08/01/2020 SC TECHNO SERVICE SRL GEELI Generation Electric

8 M 2020 00052 08/01/2020 FUNDAŢIA CULTURALĂ
ROMÂNĂ PENTRU COPII
ALLEGRETTO

ALLEGRETTO

9 M 2020 00053 08/01/2020 DORU DRAGOMIR CEI 7 ANI DE ACA2Ă

10 M 2020 00054 08/01/2020 SC MILCA SRL NESTWAY

11 M 2020 00056 08/01/2020 PETRU CRISTI VALCU TRANSFAGARASAN

12 M 2020 00057 08/01/2020 PETRU CRISTI VALCU DN7C

13 M 2020 00058 08/01/2020 SC MARKET EFORIE SRL Plus Market

14 M 2020 00059 08/01/2020 QUICK SYSTEMS SOLUTION
SRL

ClickGSM

15 M 2020 00060 08/01/2020 ADELA-MARIA LAZĂR Green News

16 M 2020 00061 08/01/2020 CHIFOR CORNEL VASILE
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CHIFOR'S FARM

17 M 2020 00062 08/01/2020 SC GEOMIL HONEY SRL I'M HOME

18 M 2020 00063 08/01/2020 SC LAROPHARM SRL TRIMITE DUREREA ÎN ȘOMAJ

19 M 2020 00064 08/01/2020 TOMA CEZAR ILIESCU TCF TOTAL CREDIT FINANCE

20 M 2020 00065 08/01/2020 TOMA CEZAR ILIESCU TOP CREDIT FINANCE

21 M 2020 00066 08/01/2020 Adela- Maria Lazăr Green Magazine

22 M 2020 00067 08/01/2020 EUGENIA NICA ONLY FOR MEN

23 M 2020 00068 08/01/2020 SC Saint Gelato SRL Saint Gelato

2 M 2019 09136 06/01/2020 SC AVANGARDE GREEN
CONSTRUCT SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 00069 08/01/2020 G.I.A. CONSULTING SRL GIA CONSULTING

CONTABILITATE HR AUDIT

25 M 2020 00070 08/01/2020 Brobet Limited efbet
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(210) M 2019 08771
(151) 08/01/2020
(732) NEXT ROOT MANAGEMENT

SYSTEMS SRL, STR. GEORGE
BARIŢIU NR. 11, ET. 1, AP.
2, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LAST DROP

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 01.15.15

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
42. Servlcii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și prouiectare în legatură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.

───────

CONSTRUCT SRL, STR. ŞCOLII
NR. 40A, BL. 2, PARTER P1,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AVANGARDE FOREST
Dream! Build! Live!

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 27.05.11;
05.01.01

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

clase:
35. Publicitate: managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
furnizarea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spaţii pentru co-
working, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea

(210) M 2019 09136
(151) 06/01/2020
(732) SC AVANGARDE GREEN
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produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, închirierea de standuri
de vânzare, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate directă prin poştă, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate de
galeriile de artă, căutarea de sponsorizări.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii
ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, strângerea de fonduri cantabile,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, informaţii financiare,
consultanţă financiară, finanţare pentru achiziţia
în rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii
de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de tip credit ipotecar, informaţii în
domeniul asigurărilor, consultanţă în asigurări,
împrumuturi în rate.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, asfaltare, curăţarea şi repararea
cazanelor, zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine şi gherete pentru târguri, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie,
informaţii privind construcţia, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor, instalare de
utilităţi pe şantiere de construcţii, servicii de
electricieni, construcţia de fabrici, instalarea
uşilor şi ferestrelor, montarea cablurilor,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea echipamentelor de
bucătărie, zidărie, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, informaţii

legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, pavarea drumurilor, servicii
pentru acoperişuri, întreţinerea piscinelor,
tapiţare, construcţia şi repararea depozitelor,
curăţarea geamurilor, închirierea macaralelor
(echipamente de construcţii).

───────

(210) M 2019 09180
(151) 08/01/2020
(732) GLOBAL CARGO SPEDITION

S.R.L., STR. CALEA BORSULUI
NR. 45, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)

GLOBAL CARGO SPEDITION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 26.05.01; 18.05.03

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

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

───────
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(210) M 2020 00048
(151) 08/01/2020
(732) MICUL EROU SRL, STR. NOVACI

NR. 10, BL. P60, SC. 4, ET. 7, AP.
114, SECTOR 5, BUCURESTI,
051728, BUCUREȘTI, ROMANIA
SILVIU-IONUT NEGHINA,
STR. NOVACI NR. 10, BL.
P60, SC. 4, ET. 7, AP. 114,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051728,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MICUL EROU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.03; 19.13.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, crem,
violet inchis, violet deschis, roz, grena,
galben, bej

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnicj , materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Cursuri de prim ajutor pentru copii (instruire).

───────

(210) M 2020 00049
(151) 08/01/2020
(732) TERROIR CONSULTING GROUP

SRL, STR. NICOLAE TONITZA
NR. 10, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

anika MODERN
ROMANIAN CUISINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2020 00050
(151) 08/01/2020
(732) MIHAI-RAZVAN TUHARI,

SOS. CIOFLICENI NR. 188,
SAT CIOFLICENI, JUD. ILFOV,
COMUNA SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

RESCUE4X4

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
27.07.17; 06.01.02; 18.01.09; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri,
maro

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm 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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00051
(151) 08/01/2020
(732) SC TECHNO SERVICE SRL, STR.

CALEA ARMATEI ROMANE NR.
96B, JUD. SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA

(540)

GEELI Generation Electric

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
18.01.05; 18.01.23; 29.01.13

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

clase:
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6. Lacăte pentru biciclete.
9. Baterii electrice pentru vehiculele electrice,
baterii pentru vehicule electrice, acumulatoare
electrice pentru vehicule.
11. Lanterne de biciclete, lanterne pentru
biciclete
12. Biciclete electrice, biciclete cu pedale,
biciclete pliabile, biciclete sport, semnalizatoare
pentru biciclete, claxoane pentru biciclete, roți de
biciclete, plase pentru biciclete, rastele pentru
biciclete, amortizoare pentru biciclete, biciclete
de cicloturism, biciclete de munte, portbagaje
pentru biciclete, angrenaje pentru biciclete,
spătare pentru biciclete, biciclete, biciclete
motorizate, vehicule electrice, vehicule electrice
terestre, trotinete electrice (vehicule), claxoane
electrice pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule terestre, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme electrice de
avertizare pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule cu două roți, scutere electrice.
28. Triciclete (articole de joacă).
37. Reparații de biciclete, servicii de reparare și
reparare de vehicule electrice.

───────

(210) M 2020 00052
(151) 08/01/2020
(732) FUNDAŢIA CULTURALĂ

ROMÂNĂ PENTRU COPII
ALLEGRETTO, STR. VASILE
CONTA NR. 7-9, AP. 171, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALLEGRETTO

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

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

───────

(210) M 2020 00053
(151) 08/01/2020
(732) DORU DRAGOMIR, CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 222, BL.
V52, SC. 1, AP. 32, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CEI 7 ANI DE ACA2Ă

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.17;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.24; 27.07.02; 27.07.11

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legatură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 00054
(151) 08/01/2020
(732) SC MILCA SRL, STR. RADU

ŞERBAN NR. 485, COM. COMANA,
JUD. GIURGIU, SAT COMANA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

NESTWAY

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.08

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

6. Construcţii transportabile metalice (uşi de
garaj rezidenţiale şi industriale, porţi rezidenţiale
şi industriale, rulouri, storuri şi obloane
exterioare).
19. Construcţii transportabile nemetalice (uşi
de garaj rezidenţiale şi industriale, porţi
rezidenţiale şi industriale, rulouri, storuri şi
obloane exterioare).
24. Plase împotriva insectelor (ţânţari).

───────

(210) M 2020 00056
(151) 08/01/2020
(732) PETRU CRISTI VALCU, STR.

CLOSCA NR. 18, AP. 40, ET. 4,
SC. 3, JUD. SIBIU, AVRIG, SIBIU,
ROMANIA

(540)
TRANSFAGARASAN

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

6. Coloane publicitare din metal, aluminiu,
sârmă din aluminiu, folie de aluminiu, plăci
de ancorare / plăci de fundaţie, ancore, oţel
cornier, metal anti-frecare, nicovale, arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, clopote pentru animale, legături metalice,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
bolţuri metalice, bolţuri plate, capace metalice
pentru sticle, dopuri metalice pentru sticle,
sticle (recipiente metalice) pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, busturi din metal comun, cabane
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), lanţuri metalice, inele de cupru,
crucifixuri din metale comune, altele decât

bijuteriile, sonerii de uşă metalice, neelectrice,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice / arcuri
pentru uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi, neelectrice, tocuri de
uşi din metal / rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, figurine (statuete) din metal comun / statuete
din metal comun, folii metalice pentru împachetat
şi ambalat, bare de oţel laminate la cald,
numere metalice pentru case, neluminoase,
forme metalice pentru gheaţă, brăţări metalice
de identificare, lingouri din metale comune, plase
metalice împotriva insectelor, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, monumente metalice, cutii
metalice pentru conservare / cutii de conserve /
conserve, plăcuţe de înmatriculare din metal /
tăbliţe pentru numărul de înmatriculare din metal,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice, din
metal, statui din metal comun, lucrări de artă din
metal comun.
9. Alarme acustice / alarme sonore, acumulatori,
electrici, ochelari 3D, abace, ochelari anti-orbire,
receptoare audio şi video, încărcătoare de
baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, încărcătoare pentru
baterii electrice, încărcătoare pentru ţigările
electronice, compact-discuri (audio-video,
compact-discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, rame foto digitale, discuri,
magnetice, fluiere pentru câini, sonerii electrice
pentru uşi, dozatoare / dozimetre, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii / stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de uscare
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(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, cartele
codate, aparate de mărit (fotografie), holograme,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unităţi cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneţi, lupe (optică), compasuri /
busole marine, contoare de distanţă parcursă
pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, lanterne optice / lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, calculatoare de buzunar, aparate radar,
pagere radio, camere pentru vederea din spate
a vehiculului, veste de siguranţă reflectorizante,
lasere de salvare cu semnale luminoase,
aparate de navigaţie prin satelit, cântare,
cântare analizoare de greutate, bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, lămpi de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, sirene, huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare
de fum, tuburi cu oxigen, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, nivele cu bulă de aer, ochelari
de soare, calculatoare tip tabletă, televizoare,
indicatoare de temperatură, etichete indicatoare
de temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
camere de imagistică termică, termometre,
nu cele pentru scopuri medicale, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unităţi
flash USB, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete (bijuterii), ancore
(ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului

(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă) / ceasuri de referinţă, suvenire
din cupru, crucifixuri din metale preţioase,
altele decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii,
butoni de cămaşă, cadrane (ceasornicărie),
diamante, cercei, figurine (statuete) din metale
preţioase / statuete din metale preţioase,
aur, în formă brută sau foiţă, fire de aur
(bijuterii), bijuterii pentru pălării, lingouri din
metale preţioase, iridiu, bijuterii din fildeş,
gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase,
în formă brută sau semiprelucrate, pietre
preţioase, cutii de prezentare pentru ceasuri,
inele (bijuterii), rozarii / mătănii, ruteniu, pietre
semipreţioase, bijuterii pentru pantofi, fire de
argint (bijuterii), argint, în formă brută sau foiţă,
spinel (piatră preţioasă), inele despicate pentru
chei din metal preţios, fibre din argint (fire de
argint), statuete din metal preţios, cronometre,
cadrane solare, fibre din metal preţios (bijuterii) /
fire din metal preţios (bijuterii), agrafe de cravată,
ace de cravată, curele de ceas / curele pentru
ceasurile de mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas / geamuri de
ceas, cutii de ceas (componente ale ceasurilor),
ace de ceas, ceasuri, opere de artă din metal
preţios, ceasuri de mână.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
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pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi
maşini de legătorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, dulapuri pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri / cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), cordoane pentru legătorie /
cordoane de legătorie, paste corectoare
(rechizite de birou), cerneală corectoare
(heliografie), benzi corectoare (rechizite de
birou), coperţi (papetărie) / învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, instrumente
de scris, radiere pentru tabla de scris, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă /
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, hânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) /
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere) / litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /

hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), pensule de scris, cărţi de cântece,
bobine pentru panglicile de cerneală, spray-
uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, feţe de masă din hârtie,
protecţii pentru masă din hârtie, agăţători pentru
fişele de cartotecă, creta croitorului, materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), globuri
pământeşti, bilete, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, cupoane tipărite, partituri muzicale
tipărite, cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
tăvi de pictură, pensule pentru pictură, pensule
pentru pictori, şevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broşuri, pantografe (instrumente de desen),
hârtie, hârtie pentru dispozitivele de înregistrat,
foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi şi carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/01/2020

utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
maşini de tăiat hârtia (rechizite de birou), agrafe
pentru hârtie, hârtii pentru pictură şi caligrafie,
prespapieruri, papier mâché (pastă de hârtie),
hârtie pergament.
25. Sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru ciclişti,
gulere detaşabile, pernuţe împotriva transpiraţiei
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
chiloţi de damă / chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere) /
jambiere, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
plătci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Măşti de carnaval, păpuşi, dame (jocuri),
drone (jucării), ţinte electronice, carusele pentru
parcurile de distracţii, vehicule de jucărie
cu telecomandă, machete de vehicule la
scară, seturi de machete la scară (jucării),
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, măşti de teatru, pistoale de
jucărie, pistoale cu aer de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării din plastilină

inteligentă, jucării din aluat de modelare, jucării
pentru animalele de companie, jucării.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere), bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de bere,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe / suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimber, must
de struguri, neferment, băuturi izotonice, cvas
(băuturi nealcoolice), limonade, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor, pă lithia (bogată în litiu),
bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, sirop de migdale, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescente, băuturi pe bază de orez, altele
decât substituenţii de lapte, sarsaparilla (băuturi
nealcoolice), sifon, şerbeturi [băuturi] / sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roşii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, servicii de restaurante washoku.

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

9. Alarme acustice / alarme sonore, acumulatori,
electrici, ochelari 3D, abace, ochelari anti-orbire,
receptoare audio şi video, încărcătoare de
baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, încărcătoare pentru
baterii electrice, încărcătoare pentru ţigările
electronice, compact-discuri (audio-video,
compact-discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri
pe calculator, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, rame foto digitale, discuri,
magnetice, fluiere pentru câini, sonerii electrice
pentru uşi, dozatoare / dozimetre, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii / stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de uscare
(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, carduri magnetice codate, brăţări
de identificare codate, magnetice, cartele
codate, aparate de mărit (fotografie), holograme,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,

electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, difuzoare, lanterne
magice, casete magnetice, fire magnetice,
suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unităţi cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneţi, lupe (optică), compasuri /
busole marine, contoare de distanţă parcursă
pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, lanterne optice / lămpi optice,
lentile optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, calculatoare de buzunar, aparate radar,
pagere radio, camere pentru vederea din spate
a vehiculului, veste de siguranţă reflectorizante,
lasere de salvare cu semnale luminoase,
aparate de navigaţie prin satelit, cântare,
cântare analizoare de greutate, bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, lămpi de
semnalizare, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, sirene, huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare
de fum, tuburi cu oxigen, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, nivele cu bulă de aer, ochelari
de soare, calculatoare tip tabletă, televizoare,
indicatoare de temperatură, etichete indicatoare
de temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
camere de imagistică termică, termometre,
nu cele pentru scopuri medicale, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unităţi
flash USB, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire.
25. Sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru ciclişti,
gulere detaşabile, pernuţe împotriva transpiraţiei
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
chiloţi de damă / chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
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pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere) /
jambiere, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
plătci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
26. Insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase, insigne pentru purtare, nu din
metale preţioase, mărgele, altele decât pentru
confecţionarea bijuteriilor, cleme pentru curele,
închizători pentru bluze / închizători pentru
fixarea rochiei pe corp, pandantive, altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanţuri pentru brelocuri, numere de concurs,
articole decorative pentru păr, bărbi false,
păr fals, ornamente pentru pălării, numerale
pentru marcarea lenjeriilor, insigne ornamentale
(nasturi), panglici pentru păr, panglici şi funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
şireturi pentru pantofi, ornamente pentru pantofi,
ornamente pentru îmbrăcăminte

───────

(210) M 2020 00058
(151) 08/01/2020
(732) SC MARKET EFORIE SRL,

STR. LUICA NR. 164-168, ET.
1, CAMERA 6, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Plus Market

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

35. 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.

───────

(210) M 2020 00059
(151) 08/01/2020
(732) QUICK SYSTEMS SOLUTION

SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU NR. 4, BL.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
ROMANIA

(540)

ClickGSM

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
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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).
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.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00060
(151) 08/01/2020
(732) ADELA-MARIA LAZĂR , BD.

GLORIEI NR. 67, ET. 1, AP.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Green News

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

9. 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, dispozitive pentru tehnologia
informației, audiovizuale,
multimedia și fotografice, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe

suport computerizat, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, publicații
săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe internet,
reviste electronice.
16. Publicații periodice, publicații educative,
publicații imprimate, publicații periodice tipărite,
reviste
(publicații periodice), hârtie pentru publicații,
reviste generaliste, reviste profesionale, hârtie
pentru
reviste, coperte (coperți) de reviste, cataloage
tipărite.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, pregătire
de publicații
publicitare, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, cercetare de
piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, publicitate în reviste, publicitate în
reviste,
broșuri și ziare, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
compilare de cataloage de
afaceri, publicitate directă prin poștă, comerț cu
amănuntul și cu ridicata de reviste, publicații
tipărite,
publicații electronice, ziare, cataloage,
publicitate online, servicii de publicitate și
marketing, servicii de
analiză și cercetare de piață, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
în scopuri
educative, organizare de expoziții comerciale.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmitere de mesaje, comunicare prin mijloace
electronice,
servicii de comunicare online, comunicare prin
bloguri online, transmisie de informații online,
furnizarea
de forumuri online, furnizarea accesului la spații
de chat pe internet, transmitere electronică de
știri.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de
publicații, publicare de publicații periodice,
împrumut (închiriere) de publicații imprimate,
furnizare de publicații online, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, împrumut
(închiriere) de cărți și publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
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și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, închiriere de
reviste, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare multimedia a
revistelor, publicare de reviste pe internet,
servicii de publicare de reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de cataloage, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,
publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, organizarea de expoziții
în scopuri
publicitare, realizare de expoziții în scopuri
comerciale, servicii de editare.

───────

(210) M 2020 00061
(151) 08/01/2020
(732) CHIFOR CORNEL VASILE

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
COMUNA CORNESTI NR. 12,
JUDEȚUL CLUJ, SAT MORAU,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CHIFOR'S FARM

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 05.01.07;
07.01.09; 06.07.25; 26.02.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1795CP), negru (Pantone Process
Black C), verde (Pantone 375CP), maro
(Pantone 466CP)

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

20. Dulapuri, birouri (mobilier), uși pentru mobilă,
picioare pentru mobilă, mobilă, rafturi pentru
reviste, rafturi de bibliotecă, dulapuri individuale,
mobilă de birou, rafturi (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), mese de scris, rafturi
pentru mașinile de scris, dulapuri de haine.

───────

(210) M 2020 00062
(151) 08/01/2020
(732) SC GEOMIL HONEY SRL, SAT

ULEA NR. 5, JUDEȚUL VASLUI,
COMUNA BOGDANESTI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

I'M HOME

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

clase:
30. Zahăr, miere, sirop de melasă.

───────
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(210) M 2020 00063
(151) 08/01/2020
(732) SC LAROPHARM SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 145 A,
JUDEŢUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)
TRIMITE DUREREA ÎN ȘOMAJ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
și nutritive.

───────

(210) M 2020 00064
(151) 08/01/2020
(732) TOMA CEZAR ILIESCU,

SOS.COLENTINA NR. 55, BL.
83, SC. 2, ET. 5, AP. 88, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TCF TOTAL CREDIT FINANCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

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

───────

(210) M 2020 00065
(151) 08/01/2020
(732) TOMA CEZAR ILIESCU,

SOS.COLENTINA NR. 55, BL.
83, SC. 2, ET. 5, AP. 88, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TOP CREDIT FINANCE

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

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

───────

(210) M 2020 00066
(151) 08/01/2020
(732) Adela- Maria Lazăr, BULEVARDUL

GLORIEI NR. 67, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Green Magazine

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

9. 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
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de înregistrare și de stocare fără conținut,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audiovizuale, multimedia și fotografice, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, reviste
electronice.
16. Publicații periodice, publicații educative,
publicații imprimate, publicații periodice
tipărite, reviste (publicații periodice), hârtie
pentru publicații, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperți) de reviste, cataloage tipărite.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, pregătire
de publicații publicitare, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, publicitate
în reviste, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, compilare
de cataloage de afaceri, publicitate directă prin
poștă, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata de reviste, publicații tipărite, publicații
electronice, ziare, cataloage, publicitate online,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
analiză și cercetare de piață, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizare de expoziții
comerciale, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
realizare de expoziții în scopuri comerciale.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmitere de mesaje, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la spații de chat pe internet,
transmitere electronică de știri.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de publicații, publicare de publicații
periodice, împrumut (închiriere) de publicații
imprimate, furnizare de publicații online,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
Împrumut (închiriere) de cărți și publicații
periodice, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare

sau de pe internet, nedescărcabile, Închiriere
de reviste, publicare de reviste, publicare
de reviste electronice, publicare multimedia
a revistelor, publicare de reviste pe internet,
servicii de publicare de reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare de cataloage, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, servicii de editare.

───────

(210) M 2020 00067
(151) 08/01/2020
(732) EUGENIA NICA, STR. ENCHE

SANDU NR. 18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ONLY FOR MEN

(531) Clasificare Viena: 09.01.25; 09.03.13;
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, strânderea 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
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convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fii 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.

───────

(210) M 2020 00068
(151) 08/01/2020
(732) SC Saint Gelato SRL, STR.

PETRU RARES NR. 50A, DEPOZIT
C2, JUDEŢ NEAMŢ, ALEXANDRU
CEL BUN, 617505, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Saint Gelato

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și
alte condimente, înghețată, înghețată vegană,
şerbeturi (înghețată), deserturi cu înghețată,
lapte congelat (înghețată), înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, conuri pentru înghețată,
batoane de înghețată, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, amestecuri de înghețată,
înghețată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de patiserie.

───────

(210) M 2020 00069
(151) 08/01/2020
(732) G.I.A. CONSULTING SRL, STR.

FRAȚII BUZEȘTI NR. 11, AP. 1,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300398,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GIA CONSULTING
CONTABILITATE HR AUDIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.07

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

clase:
35. Servicii de contabilitate, consultanță
contabilă în domeniul fiscal (contabilitate),
consiliere (contabilitate] fiscală, contabilitate
și audit, servicii de contabilitate și evidență
contabilă.
36. Consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
în materie fiscală (nu contabilitate), servicii de
consultanță fiscală (nu contabilitate).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/01/2020

(210) M 2020 00070
(151) 08/01/2020
(732) Brobet Limited, VILLA ICHANG 16,

TRIQ MONS, ALFREDO MIFSUD,
TA'XBIEX, XBX 1063, MALTA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

efbet

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24; 01.01.04

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

clase:
9. Informații înregistrate care pot fi descărcate,
în legătură cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru aplicații de calculator cu jocuri și jocuri
de noroc, software pentru computere pentru
administrarea jocurilor și jocurilor de noroc
online, hardware de computere pentru jocuri și
jocuri de noroc.
28. Aparate și mașini pentru jocuri de noroc și
pariuri, roți de ruletă, seturi de rulete, mese de
rulete.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor referitoare
la jocurile de noroc și pariuri.
38. Furnizarea accesului la jocuri de noroc
și pariuri pe internet, furnizarea accesului la
website-uri de jocuri și jocuri de noroc pe
internet.
41. Administrare (organizare) de servicii de
jocuri și jocuri de noroc, furnizarea de facilități
de cazino (jocuri de noroc), servicii de jocuri
de noroc și pariuri online, furnizarea de facilități
pentru cazino și jocuri și jocuri de noroc, servicii
de cazino, jocuri, jocuri de noroc și pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, servicii de jocuri
și jocuri de noroc în scop de divertisment,

servicii de divertisment cu aparate și mașini de
jocuri și jocuri de noroc, organizarea de jocuri
de noroc pentru mai mulți jucători, furnizarea
de servicii de divertisment în cluburi, servicii
de informații în domeniul jocurilor de noroc,
pariurilor și divertismentului.

───────



 
ERATĂ 

 
 
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 

M2019/09179, înregistrată în data de 23.12.2019 şi 
publicată în data de 30.12.2019, deoarece taxele de 
publicare şi înregistrare nu au intrat în contul OSIM. 



Erată     Referitor la depozitul M 2019 07479 din 21.10.2019, data depozitului naţional reglementar este 30.10.2019 şi nu 21.10.2019, cum a fost publicat iniţial.  


