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Cereri Mărci publicate în 15/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06325 08/09/2020 ENOCRAMA TRADING S.R.L. BOB de LUNA

2 M 2020 06326 08/09/2020 ENOCRAMA TRADING S.R.L. ENOCRAMA

3 M 2020 06328 08/09/2020 EXPRESS CREDIT IMM I.F.N.
S.A.

ExpressCredit IMM

4 M 2020 06329 08/09/2020 DIALEXTOY SRL EvoSmart

5 M 2020 06330 08/09/2020 ANCA CARSTOCEA MEDICAL LOGISTIC MALL

6 M 2020 06331 08/09/2020 Lauramax S.R.L. LAURA MAXIM

7 M 2020 06332 08/09/2020 VINURILE DUNARII SRL DRINK STORY

8 M 2020 06333 08/09/2020 SC MICROCAST BIOTECH SRL Derama

9 M 2020 06334 08/09/2020 SC TC DEALS SRL GTSTAR

10 M 2020 06335 08/09/2020 ION MADALIN OLTEANU PEKITI TIRSIA KALI BUGLAS
ROMANIA

11 M 2020 06336 08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU R FIT

12 M 2020 06337 08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU PREMIUM FIT

13 M 2020 06338 08/09/2020 LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU B FIT

14 M 2020 06340 08/09/2020 INVESTIGATORIA PRESS SRL Investigatoria

15 M 2020 06341 08/09/2020 AREA CONSULT SRL AUTONORDE

16 M 2020 06342 08/09/2020 UZUC SA UZUC

17 M 2020 06343 08/09/2020 S.C. COCLET COMPEX S.R.L. gazzella

18 M 2020 06344 08/09/2020 S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ
S.R.L.

Renaște Iașul de odinioară

19 M 2020 06345 08/09/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN

20 M 2020 06346 08/09/2020 COVALACT S.A. Bulgărași de brânză

21 M 2020 06347 08/09/2020 S.C. NORGEMA
CORPORATION S.R.L.

BIOLYTE

22 M 2020 06348 08/09/2020 S.C. NORGEMA
CORPORATION S.R.L.

NOGERMA CORPORATION

23 M 2020 06349 08/09/2020 S.C. MANY NESLIHAN EXIM
S.R.L.

Astoria Diamonds

24 M 2020 06350 08/09/2020 S.C. DENTAL VISION CLINIC
S.R.L.

FLUX DENTAL LAB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 06352 08/09/2020 BT ASSET MANAGEMENT SAI

SA
DIRECT INVEST

26 M 2020 06353 08/09/2020 IULIU OCTAVIAN GROLMUSZ CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO

27 M 2020 06354 08/09/2020 BROKING APPLICATION
CONSULTANCY CENTRE
S.R.L.

BAU HAU

28 M 2020 06355 08/09/2020 NADINE-EMILIE
APOSTOLESCU

Bonitatem Disciplinam Scientiam
PRINCEPS

29 M 2020 06356 08/09/2020 ASOCIATIA VISIT SIGHISOARA Visit Sighisoara

30 M 2020 06357 08/09/2020 DR. CALM SRL Dr. Calm

31 M 2020 06358 08/09/2020 PROFI ROM FOOD SRL COLINAS DEL ÁNGEL
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(210) M 2020 06325
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

STR. LAMAIULUI NR. 4, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BOB de LUNA

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 02.01.13; 01.15.11; 15.03.09;
19.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 06326
(151) 08/09/2020
(732) ENOCRAMA TRADING S.R.L.,

STR. LAMAIULUI NR. 4, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ENOCRAMA

(531) Clasificare Viena:
02.01.13; 14.07.01; 19.01.25; 27.05.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
spirtoase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bitter (lichioruri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lichioruri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi spirtoase, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bitter (lichioruri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lichioruri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi spirtoase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu băuturi aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu bitter (lichioruri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lichioruri.

───────

(210) M 2020 06328
(151) 08/09/2020
(732) EXPRESS CREDIT IMM I.F.N.

S.A., STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ETAJ 1, BIROU NR.
HD6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ExpressCredit IMM

(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, roșu, gri,
negru

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

36. Operaţiuni de schimb valutar aferente
activităţilor de creditare, servicii privind
acordarea de microcredite, servicii de
consultanţă legate de activitatea de creditare,
servicii de evaluare financiară, analiză
financiară, servicii financiare, acordare de
credit, împrumuturi în rate, împrumuturi
garantate, acordare de finanţare pentru leasing,
acordare de garanţii financiare, acordare de
împrumuturi contra garanţii, administrare de
credite, consiliere pentru împrumuturi, estimare
financiară a bonităţii firmelor, finanţare pentru
leasing de vehicule cu opţiune de cumpărare,
asumare de angajamente de finanţare, asumare
de angajamente de garantare, finanţarea
tranzacţiilor comerciale, împrumuturi (operaţiuni
de finanţare) şi scontare de facturi, servicii de
scontare a facturilor (servicii financiare), forfetare
(servicii financiare), servicii de împrumut, servicii
de împrumuturi de bani, servicii de împrumut
comercial (servicii financiare), servicii de
creditare, servicii de leasing financiar, acordarea
de credite imobiliare, servicii de factoring,
servicii de factoring pentru facturi, asigurare
de riscuri de credit (factoring), consultanţă
pentru clienţi cu privire la organizarea recuperării
de creanţe, factoring de creanţe, factoring de

operaţiunî financiare, factoring pentru export,
furnizare de informaţii privind factoring-ul de
datorii, organizare de recuperare de creanţe,
reclamarea creanţelor neîncasate, recuperarea
creanţelor, restructurarea datoriilor, servicii de
management al datoriilor, servicii de negociere
pentru achitarea datoriilor, tranzacţii cu bunuri
imobiliare dobândite provenind din garanţii
asupra creditelor sau renunţarea la executarea
de contracte de credit.

───────

(210) M 2020 06329
(151) 08/09/2020
(732) DIALEXTOY SRL, PIATA LUMINII

NR. 9, CONSTRUCTIA C1 ,
PARTER, JUDEȚUL BRĂILA ,
BRĂILA, 810214, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
EvoSmart

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

8. Aparate de epilat, ustensile manuale pentru
aranjarea părului, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, clești
pentru întors genele, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a sprâncenelor,
cuțite de potcovărie, cuțite pentru debavurat,
darace (unelte manuale), dispozitive electrice
de curbat gene, dispozitive electronice acționate
manual, utilizate pentru exfolierea pielii,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece (ustensile de mână), foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, foarfeci (unelte
acționate manual), instrumentar de pedichiură,
instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, mașini de tuns, mașini de tuns
(manuale), mașini de tăiat, lame de mașini
de tăiat, ondulatoare pentru gene, ondulator
electric de păr (ustensile de mână), pensete,
ustensile pentru arta corporală (ustensile
de mână), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete (unelte de mână),
separatoare de gene, suporturi pentru foarfece,
instrumente manuale de tuns, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte de
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mână pentru exfolierea pielii, aparate de tatuare,
ace pentru tatuaje, aparate pentru făcut găuri
în urechi, instrumente sterile pentru piercing
corporal, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, pile de
unghii pentru manichiură, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), etuiuri pentru instrumente
de manichiură, truse de pedichiură, truse de
pedichiură electrice.
10. Irigatoare orale, pulsoximetre (aparate
medicale), tensiometre.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
aeroterme electrice (de uz casnic), acceleratoare
de tiraje, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu aer
cald, aparate cu senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, aparate de aer condiționat electrice,
aparate de aer condiționat pentru încăperi,
aparate de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aerare, aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de răcire cu gaz,
aparate de încălzire cu aer cald, aparate de
încălzire cu halogen, aparate de încălzire cu
ulei, aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire pentru acvarii, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate de încălzit pe bază
de kerosen, aparate de încălzit pentru corturi,
aparate de încălzit pentru structuri de înaltă
rezistență, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de ventilare,
aparate de ventilație, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație portabile, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră, aparate
electrice de încălzire prin radiație, aparate
electrice japoneze pentru încălzirea picioarelor,
de uz casnic (kotatsu electric), aparate electrice
pentru răcirea încăperilor (de uz casnic),
aparate pentru circularea aerului, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate pentru
generare de jeturi de aer, aparate pentru

încălzire ambientală cu gaz, aparate pentru
încălzirea aerului, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru recuperarea
căldurii de aer, aparate pentru separarea
de aer, aparate pentru suflarea aerului rece,
aparate și instalații de ventilație, aparate
pentru încălzirea podelelor, benzi de încălzire
electrice, benzi electrice pentru încălzirea
suprafețelor, boilere pentru încălzire centrală,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare care generează anioni,
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele
de încălzire centrală, incalzitoare instantanee,
încălzitoare de apă (aparate), încălzitoare de
apă, încălzitoare de apă pentru chiuvetă,
sterilizatoare, sterilizatoare pentru biberoane,
sterilizatoare de apă, sterilizatoare cu abur,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizatoare portabile cu abur, sterilizatoare de
uz casnic, lampadare, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, servicii de
asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, agenții de publicitate,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate cu
răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, promovare
(publicitate) de călătorii, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate digitală,
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consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de publicitate și marketing, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate furnizate
florarilor, publicitate radio și de televiziune,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, cercetare de piață pentru
publicitate, publicitate în vederea recrutării
personalului.

───────

(210) M 2020 06330
(151) 08/09/2020
(732) ANCA CARSTOCEA, STR.

PAJUREI NR 26, BL. 24 AP 19
SECTOR 1, BUCURESTI, 013151,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICAL LOGISTIC MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.13;
26.11.13; 20.05.07

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#E38A43), turcoaz (HEX #169492), gri
(HEX #969A9D)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 06331
(151) 08/09/2020
(732) Lauramax S.R.L., PIAȚA

REVOLUȚIEI NR. 5, AP. 2, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430315, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

LAURA MAXIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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(210) M 2020 06332
(151) 08/09/2020
(732) VINURILE DUNARII SRL, CALEA

FELDIOAREI NR. 60A, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
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)

DRINK STORY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru vinuri, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06333
(151) 08/09/2020
(732) SC MICROCAST BIOTECH SRL,

SOSEAUA VRANCEI KM6, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Derama

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.02.07; 27.07.03; 26.11.06;
26.11.09; 26.15.25; 01.15.15; 05.01.16

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00763B), alb

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

1. Îngrășăminte.
12. Elicoptere de mici dimensiuni, comandate de
la distanță, pentru obținere de imagini.

───────

(210) M 2020 06334
(151) 08/09/2020
(732) SC TC DEALS SRL , STR.

MUZEULUI, CAMERA 5
MANSARDĂ, BL. 2, AP. 1,
JUDEŢUL GORJ , BUMBEŞTI-JIU,
215100, GORJ, ROMANIA

(540)

GTSTAR
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(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 16.01.04; 16.01.25

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

9. Dispozitive de navigație gps, senzori
giroscopici care folosesc funcții gps, software
pentru sisteme de navigație gps, aparate
de sistem de poziționare globală (GPS),
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), receptoare pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(GPS), compasuri de navigație, instrumente
de navigație, software de navigație, balize
pentru navigație, echipament de navigație,
busole, instrumente de navigație inerțială,
instrumente de navigație electrice, aparate
electronice de navigație, sisteme electronice
de navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
de navigație pentru automobile, aparate de
navigație subacvatice cu sonar, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive, sisteme
de navigație prin satelit pentru biciclete,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, suporturi de bord pentru dispozitive de
navigație, instrumente și aparate electronice de
navigație și localizare, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, aplicații de
calculator pentru aparate de navigație pentru
vehicule, descărcabile, software de calculator
interactiv care furnizează informații de navigație
și călătorie, dispozitive pentru localizarea
cablurilor, aparate pentru localizarea vehiculelor,
dispozitive pentru localizarea persoanelor,
sisteme de localizare a vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (optice), aparate
pentru localizarea obiectivelor (electrice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(telescopice), aparate pentru localizarea
obiectivelor (electronice), aparate de localizare
cu raze infraroșii, hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, dispozitive electronice utilizate pentru
localizarea cu ajutorul sistemului de poziționare
globală sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, software de calculator
pentru compilarea de date de localizare,
software de calculator pentru colectarea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware de
calculator pentru compilare de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de
date de localizare, software de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware

de calculator pentru prelucrare de date de
localizare.

───────

(210) M 2020 06335
(151) 08/09/2020
(732) ION MADALIN OLTEANU, STR.

MARGELELOR NR. 4, BL. 303, SC.
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PEKITI TIRSIA KALI
BUGLAS ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.01.01; 26.01.18; 01.01.03;
24.01.15; 23.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Cursuri de arte marţiale (instruire), pregătire
în arte marţiale, predarea artelor marţiale,
administrare de şcoli de arte marţiale (instruire),
furnizarea de informaţii despre rezultatele
competiţiilor de arte marţiale, organizare de
evenimente şi activităţi sportive, competiţii
şi turnee sportive, organizare, planificare şi
coordonare de ceompetiţii sportive.

───────
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(210) M 2020 06336
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI
NR. 88, SC. A, AP. 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
R FIT

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

28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────

(210) M 2020 06337
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI
NR. 88, SC. A, AP. 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PREMIUM FIT

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

28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────

(210) M 2020 06338
(151) 08/09/2020
(732) LIVIU-CONSTANTIN CIOBANU,

DRM. VALEA CRICOVULUI
NR. 88, SC. A, AP. 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
B FIT

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

28. Aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciții fizice (nu pentru scopuri medicale).

───────

(210) M 2020 06340
(151) 08/09/2020
(732) INVESTIGATORIA PRESS SRL,

BLD. REGINA ELISABETA NR. 71,
CAM. 3, ET. 3, AP. 8A, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Investigatoria

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

41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.

───────
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(210) M 2020 06341
(151) 08/09/2020
(732) AREA CONSULT SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 129, BLOC T3A,
SCARA 1, ETAJ 6, APARTAMENT
18, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AUTONORDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produsele din clasa 12, servicii de
comerț online în legătură cu produsele din clasa
12, oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de târguri comerciale, toate aceste servicii în
legatură cu produsele din clasa 12.

───────

(210) M 2020 06342
(151) 08/09/2020
(732) UZUC SA, STR. DEPOULUI NR.

16, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
100335, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

UZUC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 18.01.21; 19.01.01;
19.01.25; 29.01.13

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

clase:
6. Rezervoare metalice pentru combustibil lichid
și pentru gaze ( fluide gazoase ).
11. Schimbătoare de căldură, altele decât
componentele mașinilor.

───────
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(210) M 2020 06343
(151) 08/09/2020
(732) S.C. COCLET COMPEX S.R.L.,

STR. STEJARULUI NR. 183, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROEȘTI, ILFOV, 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)

gazzella

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.06; 03.04.07; 03.04.24

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, perdele din materiale textile sau
plastice, articole nețesute (textile), articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, articole textile la
bucată pentru confecționarea fețelor de pernă,
articole textile la bucată pentru confecționarea
prosoapelor, articole textile la bucată pentru
confecționarea draperiilor, așternuturi de pat
(lenjerie), așternuturi cu volane (lenjerie),
baldachine (draperii textile), baldachine (lenjerie
de pat), cearșafuri, cuverturi, cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), draperii textile, fețe decorative
pentru perne, fețe de pernă, finet, fetru (materiale
textile), huse de saltea ajustabile, huse pentru
perne, huse pentru pilote și plăpumi, învelitori
de pat, lenjerie de uz casnic, lenjerie de
pat și pături, țesături pentru lenjerie, materiale
textile, materiale textile folosite la fabricarea
așternuturilor, materiale textile pentru casă,

țesături matlasate (lenjerii), țesături mixte pe
bază de bumbac, țesături pentru îmbrăcăminte,
țesături pentru lenjerie, țesături din bumbac,
țesături din dantelă, saci de dormit (lenjerii),
prosoape din materiale textile, produse textile de
uz casnic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole purtate în jurul gâtului,
articole vestimentare pentru bărbați, halate de
baie, văluri (îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme de lucru, uniforme profesionale,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tricouri, tricotaje (îmbrăcăminte), treninguri
(pentru sport), topuri (articole vestimentare),
articole de încălțăminte, bermude, bikini,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-uri
(lenjerie de corp), boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), burtiere (lenjerie de corp), bustiere,
cămăși, cămăși de noapte, chimonouri, ciorapi,
corsete (lenjerie de corp), corsete (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie, cravate,
furouri (articole de îmbrăcăminte), fuste, geci,
halate (nu pentru examinarea pacienților),
îmbrăcăminte, indispensabili, jachete, jeanși
denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie de corp,
lenjerie intimă, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie
intimă de unică folosință, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
de pijama, pijamale, pijamale pentru gravide,
pulovere, șorturi de baie, șosete, șorturi, sutiene
aderente, sutiene fără bretele (articole de
îmbrăcăminte), sutiene pentru alăptat.

───────
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(210) M 2020 06344
(151) 08/09/2020
(732) S.C. IAȘUL DE ODINIOARĂ

S.R.L., STR. DR. IACOB CHITAC
NR. 28, PARTER, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Renaște Iașul de odinioară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.02.07; 02.01.01;
02.01.23

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, servicii
de relaţii media, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, servicii de revizuire
a articolelor din ziar, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,

publicitate exterioară, servicii de fotocopiere,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de arta, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
servicii de cartografie, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea construcţiilor,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, inginerie, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), proiectare
industrială, proiectarea ambalajelor, platforma
ca serviciu (PaaS), design de cărți de vizită,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
design grafic pentru materialele promoţionale,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, stilizare (proiectare industrială), topografie,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanţă
în proiectarea site-urilor web).

───────

(210) M 2020 06345
(151) 08/09/2020
(732) EUROCASH SA, UL. WISNIOWA

11, KOMORNIKI, 62-052, POLONIA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,

STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRAMA de VIN
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 12.01.19

(591) Culori revendicate:negru, gri, roșu,
crem, alb

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

33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice şi non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 06346
(151) 08/09/2020
(732) COVALACT S.A., STR. LUNCA

OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)
Bulgărași de brânză

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2020 06347
(151) 08/09/2020
(732) S.C. NORGEMA CORPORATION

S.R.L., STR. CĂLUȘEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIOLYTE
(591) Culori revendicate:albastru (R: 28, G:

117, B: 188), verde (R: 0, G: 104, B:
56)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respirației, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
preparate de curățare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinți
nemedicinale, deodorante de uz uman sau
veterinar, detergenți, alții decât cu utilizare
în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, balsam pentru
țesături, arome pentru băuturi (uleiuri esențiale),
ceară pentru pardoseală, bețișoare parfumate,
înălbitor de rufe/preparate pentru înmuierea
rufelor, produse pentru spălarea rufelor,
preparate pentru machiaj, parfumuri, șampoane
pentru animale de companie, preparate pentru
protecția solară, șervetele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate
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sanitare pentru toaletă care sunt articole
nemedicamentoase, soluții vaginale pentru
îngrijirea personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenți
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 06348
(151) 08/09/2020
(732) S.C. NORGEMA CORPORATION

S.R.L., STR. CĂLUȘEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. NORGEMA CORPORATION
S.R.L., STR. AMIRAL
CONSTANTIN BALESCU NR.
31, ET. 4, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOGERMA CORPORATION

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

(591) Culori revendicate:verde (R: 57, G: 181,
B: 74)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respirației, șervețele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curățare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
preparate de curățare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinți
nemedicinale, deodorante de uz uman sau
veterinar, detergenți, alții decât cu utilizare
în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, balsam pentru
țesături, arome pentru băuturi (uleiuri esențiale),
ceară pentru pardoseală, bețișoare parfumate,
înălbitor de rufe/preparate pentru înmuierea
rufelor, produse pentru spălarea rufelor,
preparate pentru machiaj, parfumuri, șampoane
pentru animale de companie, preparate pentru
protecția solară, șervetele impregnate cu loțiuni
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate
sanitare pentru toaletă care sunt articole
nemedicamentoase, soluții vaginale pentru
îngrijirea personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenți
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
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chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 06349
(151) 08/09/2020
(732) S.C. MANY NESLIHAN EXIM

S.R.L., BULEVARDUL CORVIN
NR. 2, BL. 2, SC. A, AP. 3, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331010, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
Astoria Diamonds

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 06350
(151) 08/09/2020
(732) S.C. DENTAL VISION CLINIC

S.R.L., STR. ȘTEFAN CEL MARE,
BL. 8, SC. D, AP. 6, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

FLUX DENTAL LAB

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.04; 02.09.10

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

clase:
10. Dispozitive, aparate și instrumente medicale
și stomatologice.

───────

(210) M 2020 06352
(151) 08/09/2020
(732) BT ASSET MANAGEMENT SAI

SA, STR. EMIL RACOVIŢĂ, NR.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400165, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
DIRECT INVEST

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

36. Servicii financiare, investiții de capital,
investiții de fonduri, servicii de administrare a
activelor, servicii de administrare a investițiilor,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
oferirea de informații financiare, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
asigurări, afaceri imobiliare, garanții pentru
cauțiune, servicii bancare, brokeraj, brokeraj
cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou
de credite, emiterea cardurilor de credit,
finanțarea contractelor în rate, finanțarea
contractelor de achiziții în rate, leasing imobiliar,
banking pentru ipoteci, împrumuturi contra
garanții, servicii fiduciare, depozite de valori,
servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (RFP), consultanță
pentru asigurări, asigurări financiare, servicii de
finanțare, împrumuturi în rate, servicii bancare
online, home banking (servicii bancare online),
procesarea plăților efectuate cu cardul de
credit, procesarea plăților efectuate cu cardul
de debit, servicii de depozite sigure pentru
valori, servicii bancare de economisire, factoring,
sponsorizare financiară, strângere de fonduri
caritabile, multifinanțare, servicii de plată a
pensiilor, fonduri mutuale, servicii bancare
online, funcții de administrator fiduciar / custode,
servicii bancare de economisire.
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───────

(210) M 2020 06353
(151) 08/09/2020
(732) IULIU OCTAVIAN GROLMUSZ,

STR. ARCIDAVA NR. 39, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAROLINA DESIGN
CAROLINADESIGN.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS 1225), negru (Pantone Black 6)

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

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

───────

(210) M 2020 06354
(151) 08/09/2020
(732) BROKING APPLICATION

CONSULTANCY CENTRE S.R.L.,
STR. G-RAL TRAIAN MOSOIU
NR. 63, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, 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)

BAU HAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.04.05

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului,
articole care servesc la acoperirea capului,
articole de încălțăminte.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte (cu excepția transportului)
permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului,
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articole care servesc la acoperirea capului,
articole de încălțăminte (cu excepția
transportului) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de
promovare toate acestea pentru îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, articole care servesc
la acoperirea capului, articole de încălțăminte ,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare
la îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului,
articole care servesc la acoperirea capului,
articole de încălțăminte , informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
încălțăminte, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole care servesc la
acoperirea capului, articole de încălțăminte.

───────

(210) M 2020 06355
(151) 08/09/2020
(732) NADINE-EMILIE APOSTOLESCU,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 2A, ET. 3, AP. 9, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bonitatem Disciplinam
Scientiam PRINCEPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2559bf), galben (HEX #d8bd00, HEX
#dabf00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #FFFFFF)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06356
(151) 08/09/2020
(732) ASOCIATIA VISIT SIGHISOARA,

STR. GEORGE COSBUC NR. 5C,
JUDETUL MURES, SIGHISOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Visit Sighisoara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#4B3D1F), galben (HEX #CA9D1C,
HEX #C0960F)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06357
(151) 08/09/2020
(732) DR. CALM SRL, STR. NOROIENI

NR. 35, JUDETUL SATU-MARE,
BOTIZ, SATU MARE, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, 700605, IAȘI, ROMANIA

(540)
Dr. Calm

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

10. Tălpi pentru pantofi (ortopedice), tălpi
pentru încălțăminte (ortopedice), tălpi din

piele (ortopedice), încălțăminte ortopedică,
ghete pentru exerciții (încălțăminte ortopedică),
inserții ortopedice pentru încălțăminte, aparate
ortopedice, dispozitive ortopedice, încălțăminte
ortopedică, pantofi ortopedici, tălpi ortopedice,
hamuri ortopedice, ciorapi ortopedici, perne
ortopedice, articole ortopedice, branțuri moi
(ortopedice), perne de uz ortopedic, talonete de
uz ortopedic, goniometre de uz ortopedic, centuri
pentru uz ortopedic, inserții ortopedice pentru
încălțăminte, perne ortopedice pentru picioare,
dispozitive ortopedice din silicon, suporturi
arcuite pentru bolta plantară (ortopedic),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic,
pernițe pentru pantofi, de uz ortopedic,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), branțuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare.
25.  Încălțăminte sport cu talpă
ortopedică nu pentru scopuri medicinale,
saboți (încălțăminte), balerini (încălțăminte),
încălțăminte impermeabilă, articole de
încălțăminte, încălțăminte pentru
alergare, căpute de încălțăminte, încălțăminte
pentru drumeții, tălpi de încălțăminte,
încălțăminte de stradă, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte de plajă, încălțăminte
pentru bebeluși, curele pentru încălțăminte,
încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
pescuit, încălțăminte pentru antrenament,
încălțăminte de fotbal,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru copii, șosete joase
pentru încălțăminte, balerini (încălțăminte de
damă), accesorii metalice
pentru încălțăminte, încălțăminte de plajă și
sandale, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte
pentru plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru munte
(cizme de alpinism), botoșei (încălțăminte din
lână pentru bebeluși), încălțăminte
de schi și
snow-board și părți ale acestora.
35.  Publicitate și marketing, publicitate online,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate în reviste, servicii de
publicitate exterioară, marketing promoțional,
marketing financiar, marketing direct, marketing
afiliat, marketing digital, campanii de marketing,
marketing de produse, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 06358
(151) 08/09/2020
(732) PROFI ROM FOOD SRL , CALEA

SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

COLINAS DEL ÁNGEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate,
semințe și fructe oleaginoase preparate, fructe şi
legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, paste tartinabile pe bază de
legume, jeleuri, gemuri, dulcețuri,
compoturi, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale
acestora, ouă și produse din ouă, pește și
produse din pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi

alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline
preparate, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate precum și înlocuitori ai
acestora, deserturi și băuturi pe bază de
lapte.
30.  Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, făină, tapioca şi
sago, făină şi preparate din cereale,
paste făinoase, cereale procesate, amidon
alimentar și produse preparate din acestea,
cereale procesate, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane
energizante, pâine, produse de brutărie,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
aluaturi și amestecuri din acestea, ciocolată,
îngheţată, iaurt inghețat, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, îndulcitori naturali, miere și
produse
apicole de uz alimentar, glazuri dulci și umpluturi
dulci, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă
de mestecat, melasă, drojdie, praf de copt,
produse de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri,
maioneză, gheaţă (apă îngheţată),
feluri de mâncare pe bază de paste, feluri de
mâncare pe bază de orez, sandviciuri.
31.  Fructe, proaspete, legume, proaspete, nuci
neprocesate, zarzavaturi proaspete,
ciuperci, proaspete, trufe, proaspete, ierburi de
grădină, proaspete, fructe cu coaja
lemnoasă, proaspete.

───────



 

 

         E R A T Ă 

 

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare M 2020/05953, depusă 
la OSIM în data de 24.08.2020, publicată în data de 11.09.2020, deoarece 
taxele de înregistrare şi de publicare au fost achitate eronat. 



Erată 

Pentru cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020 /06202/02.09.2020, publicată la 
data de 09.09.2020, dintr-o eroare materială s-a omis mandatarul, acesta fiind:  
 
WEIZMANN ARIANA&PARTNERS AGENTIE DE PROPRIETATE INTELECTUALA SRL 
cu sediul în Bucuresti, strada 11 iunie nr. 51, etaj 1, birouri A14-A15, sector 4. 
 

 


