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Cereri Mărci publicate în 16/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

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

2 M 2020 06993 09/10/2020 PRODIFLEX INVEST SRL STARKE

3 M 2020 07209 09/10/2020 CALIN MELISA-TEODORA FACEFRIENDS

4 M 2020 07210 09/10/2020 CALIN MELISA-TEODORA ff

5 M 2020 07211 09/10/2020 PARTENER AGREMENT
AGENCY S.R.L.

ONE WISH

6 M 2020 07212 09/10/2020 PETRE PUIU AMRIT

7 M 2020 07213 09/10/2020 BRAND EMOTION SRL BUCHAREST BUSINESS WEEK

8 M 2020 07214 09/10/2020 BRAND EMOTION SRL Business week

9 M 2020 07215 09/10/2020 ADAMAS YAPI SRL ADAMAS contractors

10 M 2020 07216 09/10/2020 IOANA ANGELA SIMILEA ANGELA SIMILEA

11 M 2020 07217 09/10/2020 SC ATTACCO MC SRL MÂNCARE CURATĂ

12 M 2020 07218 09/10/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

FUERTE

13 M 2020 07219 09/10/2020 RĂZVAN ALEXANDRU
CONSTANTIN RANETTI

Tărtăcuţă şi Bostan

14 M 2020 07220 09/10/2020 RĂZVAN ALEXANDRU
CONSTANTIN RANETTI

Tviern Antzaar

15 M 2020 07221 09/10/2020 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

AliasPay A

16 M 2020 07222 09/10/2020 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

e-Factur@ TFD

17 M 2020 07223 09/10/2020 HOMESTUFF SRL MyHome

18 M 2020 07224 09/10/2020 Euroclaim Netwrok SRL Club Auto Scuderia Bucarest

19 M 2020 07225 09/10/2020 KUMKAPI EMRULLAH Nazari

20 M 2020 07226 09/10/2020 CITITOAREA DE CURSA
LUNGA SRL

CITITOARE DE CURSĂ LUNGĂ

21 M 2020 07227 09/10/2020 IB CARGO SRL iB CARGO Your freight, our job

22 M 2020 07228 09/10/2020 WTELE-STARINTERNATIONAL
GROUP SRL

KUMTELINA

23 M 2020 07229 09/10/2020 IB CARGO SRL iB CARGO Your freight, our job

1 M  2020  06868 01/10/2020 SC  HERBAGETICA  SRL Extracte  Standardizate
HERBAGETICA TIROFIX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07230 09/10/2020 AGROPAN IMPEX SRL Pâiniţa

25 M 2020 07231 09/10/2020 SC SUPER BALL SRL HOTEL COLLECTION

26 M 2020 07233 09/10/2020 INTELLIGENT PROJECTS SRL MELLOW

27 M 2020 07234 09/10/2020 MAN GROUP SRL COVRIDOG

28 M 2020 07235 09/10/2020 GLOBENCER S.R.L. Sensytol

29 M 2020 07236 10/10/2020 CRISTIAN LAZARESCU MR.CRISPY

30 M 2020 07237 10/10/2020 RUD INVEST CONSTRUCT
SRL

NewBee

31 M 2020 07238 10/10/2020 ASOCIATIA PRESA BUNA Ave Maria FM

32 M 2020 07239 11/10/2020 TECHTEX SRL Dr.Albert
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STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA TIROFIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.10; 24.09.05;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (R36/G86/
B166), alb

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06993
(151) 09/10/2020
(732) PRODIFLEX INVEST SRL, STR.

SERGENT DAVID ILIE, NR.
2, MANSARDĂ, CAMERA 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040807,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, COMPLEX
VIVANDO, ET.1, BIROU A5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STARKE

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

11. Accesorii pentru baie, respectiv: ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii de
reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de apă,
aparate şi instalaţii sanitare, duşuri, chiuvete,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii pentru alimentarea cu apă.

20. Mobilier de baie, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier de baie modular.
35. 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, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a accesoriilor pentru baie, chiuvetelor
pentru baie, instalaţiilor de baie cu dus,
mobilierului de baie, accesoriilor pentru baie sub
forma de mobilier, mobilierului de baie modular
(cu excepţia transportului), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,

(210) M 2020 06868
(151) 01/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,
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prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2020 07209
(151) 09/10/2020
(732) CALIN MELISA-TEODORA, STR.

PINULUI NR. 31, JUDEȚUL ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)
FACEFRIENDS

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

9. Platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software și platforme digitale
de telefonie, platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme de editare
colaborativă în timp real (RTCE) (software),
platforme software care permit utilizatorilor să
strângă bani, platforme de software colaborative
(software), platforme software de management
colaborativ, software de calculator descărcabil
de pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software descărcabil
pentru jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, programe
de calculator pentru rețele locale, programe
de sisteme de operare pentru rețele, poftware
informatic pentru comunicații în rețele fără fir,
s software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software de
comunicare pentru conectarea utilizatorilor de
rețele informatice, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
informatic destinat utilizării pentru furnizarea
accesului multiplu la o rețea informatică globală,
software care permite furnizarea de informații
prin rețele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin rețele de

comunicare, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, interfețe de acces pentru rețele
cu circuit privat, programe pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
comunicare, sisteme de inteligență artificială,
aplicații mobile descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software de realitate
virtuală, software pentru realitate augmentată.
35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-uri
web, furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, prezentare (promovare) de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentarea (promovarea) produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, prezentare (promovarea) de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
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televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de interne, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, comunicații
prin rețele electronice, transmisie video prin
rețele digitale, transmitere video interactivă în
rețele digitale, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
servicii de telecomunicații care folosesc rețele
radio celulare, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de telecomunicații în rețele
de fibră optică, fără fir și prin cablu, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice
și la baze de date electronice, transmisie și
recepție (transmisie) de informații din bazele de
date prin intermediul rețelei de telecomunicații,

transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o rețea
globală de calculatoare, transfer de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transfer și
răspândire de informații și date prin rețele de
calculatoare și internet, transmitere electronică
de imagini, fotografii, imagini grafice și ilustrații
într-o rețea informatică globală, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la
rețele de calculator private, schimb electronic
de date stocate în baze de date accesibile
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de partajare de fotografii și
partajare de videoclipuri, și anume, transmisie
electronică de fișiere foto digitale, videoclipuri
și conținut audio-vizual în rândul utilizatorilor de
internet, servicii de telecomunicații, asigurarea
accesului la calculator, electronic, şi online la
baze de date, servicii de telecomunicații, și
anume, transmitere electronică de date, mesaje,
grafică, fotografii, imagini, audio, video, conținut
audio-vizual și informații, furnizare de forumuri
pentru comunicare, şi anume, transmisie de
subiecte de interes general, furnizarea de
legături de comunicații online care transferă
dispozitive mobile și utilizatori de internet către
alte locații online locale și globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terților sau la alt
conținut electronic al terților prin intermediul unei
autentificări universale, furnizarea de camere de
chat online, servicii de mesagerie instantanee
și servicii de mesagerie pe panouri electronice,
servicii de difuzare audio, text și video pe
internet și alte rețele de comunicații, furnizarea
accesului la baze de date computerizate în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/10/2020-11/10/2020

domeniul rețelelor sociale și al introducerii și
întâlnirilor sociale, servicii de distribuire de
poze peer-to-peer şi de distribuire de date,
şi anume transmisie de fişiere foto digitale,
grafice şi conţinut audio între utilizatorii de
internet, servicii de telecomunicații și rețea
de la egal la egal, și anume, transmisie
electronică de imagini, conținut audio-vizual și
video, fotografii, videoclipuri, date, text, mesaje,
reclame, comunicări și informații publicitare
media, streaming și streaming live de conținut
video, audiovizual și audiovizual interactiv prin
internet, servicii de transmisie şi recepţie de date
prin reţele de telecomunicaţii, schimb electronic
de voce, date, conţinut audio, video, text şi
grafice accesibile prin intermediul calculatorului
şi al reţelelor de telecomunicaţii, servicii de
mesagerie electronică instantanee, comunicații
prin telefonie mobilă, servicii de comunicare
prin protocolul de telefonie prin internet
(VoIP), servicii de teleconferințe audio, servicii
de teleconferințe, servicii de videoconferință,
mesagerie web, servicii de partajare de
fotografii peer-to-peer și de partajare video, și
anume, transmisie electronică de fișiere foto
digitale, videoclipuri și conținut audio-vizual
între utilizatori, servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmisie electronică de date, mesaje,
grafice, imagini, audio, video şi informaţii,
furnizarea accesului la baze de date informatice
în domeniul relaţionării sociale, servicii de
difuzare audio, de text şi video în reţele de
calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea de
forumuri online privind subiecte de interes
general, închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telegrame, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii).
42. Programare de software pentru platforme
de internet , programare de software pentru
platforme de informații pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, platforme pentru jocuri sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software ca

serviciu (SaaS), platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, creare de platforme
informatice pentru terți, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, furnizori de servicii de aplicații, respectiv,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare și
întreținere de aplicații, software, site-uri și baze
de date în domeniul productivității personale,
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și administrării de la distanță, pentru
livrarea fără fir a materialelor către calculatoare
de buzunar, laptopuri și dispozitive electronice
mobile, dezvoltarea, actualizarea și întreținerea
de software și sisteme de baze de date în
domeniul comunicațiilor fără fir, accesului la
informații mobile și gestionării de la distanță a
datelor pentru livrarea fără fir a conținutului către
computerele portabile, laptopurile și dispozitivele
electronice mobile, furnizarea utilizării temporare
a software-ului și aplicațiilor online care nu
pot fi descărcate pentru mesagerie instantanee,
protocol voce peste internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru ca
utilizatorii înregistrați să se angajeze în rețelele
sociale, servicii informatice, și anume crearea
de comunități virtuale pentru ca utilizatorii să
participe la discuții, să primească feedback
de la colegii lor și să se angajeze în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru discuții interactive
prin intermediul rețelelor de comunicații, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru organizarea
și desfășurarea de discuții prin intermediul
rețelelor de comunicații, furnizare de servicii de
aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care
conține software pentru a permite sau facilita
crearea, editarea, încărcarea, descărcarea,
accesarea, vizualizarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, transmiterea în flux,
legarea, adnotarea, indicarea sentimentului
despre, comentarea, încorporarea, transmiterea,
și partajarea sau furnizarea în alt mod
de suporturi electronice sau informații prin
intermediul computerelor și rețelelor de
comunicații, furnizarea unui serviciu de rețea
online care permite utilizatorilor să transfere date
de identitate personale și să partajeze date de
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identitate personale cu și între mai multe facilități
online, furnizarea de informații din indexuri și
baze de date de căutare a informațiilor, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafică, suporturi electronice, imagini fotografice
și informații audio-vizuale, pe rețele de computer
și comunicații, furnizare de utilizare temporară
de aplicaţii de software nedescărcabil pentru
reţelele sociale, crearea unei comunităţi virtuale
şi transmisie de conţinut audio, video, cu imagini
fotografice, text, grafice şi date, furnizarea
de facilităţi online care permit utilizatorilor să
încarce, să modifice şi să distribuie audio,
video, imagini fotografice, text, grafice şi date,
furnizarea de software de comerț electronic
care nu poate fi descărcat pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri prin rețeaua globală de calculatoare,
servicii informatice, în special, furnizor de
servicii de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (SAA) care oferă
software pentru trimiterea de alerte de mesaje
electronice, pentru transmiterea comenzilor și
trimiterea și primirea de mesaje electronice
și pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice printr-o rețea
globală de calculatoare.
45. Servicii de rețele de socializare on-
line, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale
(servicii matrimoniale și de socializare), servicii
pe internet de găsirea partenerului, servicii
matrimoniale furnizate prin rețele sociale, cluburi
pentru întâlniri (servicii de agenții matrimoniale și
de socializare), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii de introducere şi relaţionare socială
(servicii de agenții matrimoniale și de
socializare), servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, furnizarea de
informații sub formă de baze de date care conțin
informații în domeniile rețelelor sociale online,
servicii de identificare a utilizatorilor, servicii de
verificare a utilizatorilor, servicii de introducere
socială pe internet și servicii de rețele sociale.

───────

(210) M 2020 07210
(151) 09/10/2020
(732) CALIN MELISA-TEODORA, STR.

PINULUI NR. 31, JUDEȚUL ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

ff

(531) Clasificare Viena:
27.05.23; 26.01.01

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

9. Platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software și platforme digitale
de telefonie, platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme de editare
colaborativă în timp real (RTCE) (software),
platforme software care permit utilizatorilor să
strângă bani, platforme de software colaborative
(software), platforme software de management
colaborativ, software de calculator descărcabil
de pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software descărcabil
pentru jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, programe
de calculator pentru rețele locale, programe
de sisteme de operare pentru rețele, software
informatic pentru comunicații în rețele fără
fir, software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software de
comunicare pentru conectarea utilizatorilor de
rețele informatice, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, programe
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informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
informatic destinat utilizării pentru furnizarea
accesului multiplu la o rețea informatică globală,
software care permite furnizarea de informații
prin rețele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin rețele de
comunicare, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, interfețe de acces pentru rețele
cu circuit privat, programe pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
comunicare, sisteme de inteligență artificială,
aplicatii mobile descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software de realitate
virtuală, software pentru realitate augmentată.
35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-uri
web, furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, prezentare (promovare) de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentarea (promovarea) produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, prezentare (promovarea) de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, planificare și

organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de interne, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, comunicații
prin rețele electronice, transmisie video prin
rețele digitale, transmitere video interactivă în
rețele digitale, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
servicii de telecomunicații care folosesc rețele
radio celulare, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmisie de informații
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din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de telecomunicații în rețele
de fibră optică, fără fir și prin cablu, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice
și la baze de date electronice, transmisie și
recepție (transmisie) de informații din bazele de
date prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o rețea
globală de calculatoare, transfer de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transfer și
răspândire de informații și date prin rețele de
calculatoare și internet, transmitere electronică
de imagini, fotografii, imagini grafice și ilustrații
într-o rețea informatică globală, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la
rețele de calculator private, schimb electronic
de date stocate în baze de date accesibile
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de partajare de fotografii și
partajare de videoclipuri, și anume, transmisie
electronică de fișiere foto digitale, videoclipuri
și conținut audio-vizual în rândul utilizatorilor de
internet, servicii de telecomunicații, asigurarea
accesului la calculator, electronic, şi online la
baze de date, servicii de telecomunicații, și
anume, transmitere electronică de date, mesaje,
grafică, fotografii, imagini, audio, video, conținut
audio-vizual și informații, furnizare de forumuri
pentru comunicare, şi anume, transmisie de
subiecte de interes general, furnizarea de
legături de comunicații online care transferă
dispozitive mobile și utilizatori de internet către

alte locații online locale și globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terților sau la alt
conținut electronic al terților prin intermediul unei
autentificări universale, furnizarea de camere de
chat online, servicii de mesagerie instantanee
și servicii de mesagerie pe panouri electronice,
servicii de difuzare audio, text și video pe
internet și alte rețele de comunicații, furnizarea
accesului la baze de date computerizate în
domeniul rețelelor sociale și al introducerii și
întâlnirilor sociale, servicii de distribuire de
poze peer-to-peer şi de distribuire de date,
şi anume transmisie de fişiere foto digitale,
grafice şi conţinut audio între utilizatorii de
internet, servicii de telecomunicații și rețea
de la egal la egal, și anume, transmisie
electronică de imagini, conținut audio-vizual și
video, fotografii, videoclipuri, date, text, mesaje,
reclame, comunicări și informații publicitare
media, streaming și streaming live de conținut
video, audiovizual și audiovizual interactiv prin
internet, servicii de transmisie şi recepţie de date
prin reţele de telecomunicaţii, schimb electronic
de voce, date, conţinut audio, video, text şi
grafice accesibile prin intermediul calculatorului
şi al reţelelor de telecomunicaţii, servicii de
mesagerie electronică instantanee, comunicații
prin telefonie mobilă, servicii de comunicare
prin protocolul de telefonie prin internet
(VoIP), servicii de teleconferințe audio, servicii
de teleconferințe, servicii de videoconferință,
mesagerie web, servicii de partajare de
fotografii peer-to-peer și de partajare video, și
anume, transmisie electronică de fișiere foto
digitale, videoclipuri și conținut audio-vizual
între utilizatori, servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmisie electronică de date, mesaje,
grafice, imagini, audio, video şi informaţii,
furnizarea accesului la baze de date informatice
în domeniul relaţionării sociale, servicii de
difuzare audio, de text şi video în reţele de
calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea de
forumuri online privind subiecte de interes
general, închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telegrame, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii).
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42. Programare de software pentru platforme
de internet , programare de software pentru
platforme de informații pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, platforme pentru jocuri sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software ca
serviciu (SaaS), platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, creare de platforme
informatice pentru terți, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, furnizori de servicii de aplicații, respectiv,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare și
întreținere de aplicații, software, site-uri și baze
de date în domeniul productivității personale,
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și administrării de la distanță, pentru
livrarea fără fir a materialelor către calculatoare
de buzunar, laptopuri și dispozitive electronice
mobile, dezvoltarea, actualizarea și întreținerea
de software și sisteme de baze de date în
domeniul comunicațiilor fără fir, accesului la
informații mobile și gestionării de la distanță a
datelor pentru livrarea fără fir a conținutului către
computerele portabile, laptopurile și dispozitivele
electronice mobile, furnizarea utilizării temporare
a software-ului și aplicațiilor online care nu
pot fi descărcate pentru mesagerie instantanee,
protocol voce peste internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru ca
utilizatorii înregistrați să se angajeze în rețelele
sociale, servicii informatice, și anume crearea
de comunități virtuale pentru ca utilizatorii să
participe la discuții, să primească feedback
de la colegii lor și să se angajeze în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru discuții interactive
prin intermediul rețelelor de comunicații, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru organizarea și
desfășurarea de discuții prin intermediul rețelelor
de comunicații, furnizare de servicii de aplicații
informatice (ASP), și anume găzduire de
aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care
conține software pentru a permite sau facilita
crearea, editarea, încărcarea, descărcarea,

accesarea, vizualizarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, transmiterea în flux,
legarea, adnotarea, indicarea sentimentului
despre, comentarea, încorporarea, transmiterea,
și partajarea sau furnizarea în alt mod
de suporturi electronice sau informații prin
intermediul computerelor și rețelelor de
comunicații, furnizarea unui serviciu de rețea
online care permite utilizatorilor să transfere date
de identitate personale și să partajeze date de
identitate personale cu și între mai multe facilități
online, furnizarea de informații din indexuri și
baze de date de căutare a informațiilor, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafică, suporturi electronice, imagini fotografice
și informații audio-vizuale, pe rețele de computer
și comunicații, furnizare de utilizare temporară
de aplicaţii de software nedescărcabil pentru
reţelele sociale, crearea unei comunităţi virtuale
şi transmisie de conţinut audio, video, cu imagini
fotografice, text, grafice şi date, furnizarea
de facilităţi online care permit utilizatorilor să
încarce, să modifice şi să distribuie audio,
video, imagini fotografice, text, grafice şi date,
furnizarea de software de comerț electronic
care nu poate fi descărcat pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri prin rețeaua globală de calculatoare,
servicii informatice, în special, furnizor de
servicii de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (SAA) care oferă
software pentru trimiterea de alerte de mesaje
electronice, pentru transmiterea comenzilor și
trimiterea și primirea de mesaje electronice
și pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice printr-o rețea
globală de calculatoare.
45. Servicii de rețele de socializare on-
line, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale
(servicii matrimoniale și de socializare), servicii
pe internet de găsirea partenerului, servicii
matrimoniale furnizate prin rețele sociale, cluburi
pentru întâlniri (servicii de agenții matrimoniale și
de socializare), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii de introducere şi relaţionare socială
(servicii de agenții matrimoniale și de
socializare), servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, furnizarea de
informații sub formă de baze de date care conțin
informații în domeniile rețelelor sociale online,
servicii de identificare a utilizatorilor, servicii de
verificare a utilizatorilor, servicii de introducere
socială pe internet și servicii de rețele sociale.
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───────

(210) M 2020 07211
(151) 09/10/2020
(732) PARTENER AGREMENT AGENCY

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA NR.
37BIS, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ONE WISH

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educaţie, divertisment, organizarea de
evenimente, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment, servicii de amuzament,
producția de spectacole, activități sportive și
culturale, servicii al căror scop esențial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, organizarea de festivaluri și
evenimente cu scop cultural, educativ sau de
divertisment în aer liber.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de bufet pentru gustări, furnizare de
produse alimentare și băuturi, servicii de
rezervare de spații pentru evenimente.

───────

(210) M 2020 07212
(151) 09/10/2020
(732) PETRE PUIU, STRADA

COSTACHE NEGRI 9, JUDEȚUL
VASLUI, HUSI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
AMRIT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2020 07213
(151) 09/10/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

ZAGAZULUI NR. 21-25, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST
BUSINESS WEEK
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(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

9. Aparate biometrice de identificare, aparate
pentru învățământ și instruire, aparate și
instrumente pentru predare și instruire, roboți de
învățământ, aparate de înregistrare, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, scanere cu intrare și ieșire
digitală, unități de codificare electronice.
16. Articole de papetărie și materiale educative,
materiale imprimate, afișe din hârtie, afișe
publicitare tipărite, agende, agende datate.
35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
comerciale, estimări pentru marketing, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere publicitară, furnizare de
servicii publicitare, întocmire de planuri de
marketing, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
digital, marketing destinat unui anumit scop,
marketing de baza de date, întocmire
de reclame, marketing afiliat, marketing
promoțional, optimizarea motoarelor de căutare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri

publicitare, organizare de lansări de produse,
pregătire de campanii publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și plasare
de reclame, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție
de clipuri publicitare pentru radio, producție
de clipuri publicitare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, producție de material
publicitar, producție de materiale publicitare,
producție de reclame radio, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, realizare
de materiale publicitare, realizare de material
publicitar, servicii de anunțuri clasificate, servicii
de marketing direct, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de strategie de marcă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, redactare
de texte publicitare, servicii publicitare și de
promovare, servicii publicitare privind baze de
date, servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate digitală, servicii
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de publicitate exterioară, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare comercială, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale.
41. Acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, ateliere
recreative, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, divertisment de
radio și televiziune, divertisment on-line,
educație și instruire, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe
internet, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de gale, organizare
de festivaluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea spectacolelor,
planificarea de recepții (divertisment), pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, producție de spectacole, servicii
de bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informații electronice
(inclusiv informații de arhivă) sub formă de
texte și de informații audio și/sau video, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
în domeniul producției de spectacole.

───────

(210) M 2020 07214
(151) 09/10/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, STR

ZAGAZULUI NR. 21-25, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Business week

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

9. Aparate biometrice de identificare, aparate
pentru învățământ și instruire, aparate și
instrumente pentru predare și instruire, roboți de
învățământ, aparate de înregistrare, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, scanere cu intrare și ieșire
digitală, unități de codificare electronice.
16. Articole de papetărie și materiale educative,
materiale imprimate, afișe din hârtie, afișe
publicitare tipărite, agende, agende datate.
35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
comerciale, estimări pentru marketing, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere publicitară, furnizare de
servicii publicitare, întocmire de planuri de
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marketing, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
digital, marketing destinat unui anumit scop,
marketing de baza de date, întocmire
de reclame, marketing afiliat, marketing
promoțional, optimizarea motoarelor de căutare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de lansări de produse,
pregătire de campanii publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și plasare
de reclame, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție
de clipuri publicitare pentru radio, producție
de clipuri publicitare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, producție de material
publicitar, producție de materiale publicitare,
producție de reclame radio, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, realizare
de materiale publicitare, realizare de material
publicitar, servicii de anunțuri clasificate, servicii
de marketing direct, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de strategie de marcă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, redactare
de texte publicitare, servicii publicitare și de

promovare, servicii publicitare privind baze de
date, servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare comercială, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale.
41. Acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, ateliere
recreative, consultanță în materie de planificare
de evenimente special cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, divertisment de
radio și televiziune, divertisment on-line,
educație și instruire, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe
internet, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de gale, organizare
de festivaluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea spectacolelor,
planificarea de recepții (divertisment), pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, producție de spectacole, servicii
de bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informații electronice
(inclusiv informații de arhivă) sub formă de
texte și de informații audio și/sau video, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
în domeniul producției de spectacole.

───────
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(210) M 2020 07215
(151) 09/10/2020
(732) ADAMAS YAPI SRL, PIAȚA

PRAHOVEI NR. 18, SC.A, AP. 15,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ADAMAS contractors

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 26.03.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

1. Aditivi, produse chimice pentru fluide de
foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aglutinanți pentru beton, antigel, antioxidanți
pentru utilizare în fabricare, baze (preparate
chimice), conservanți pentru zidărie, cu excepția
vopselurilor și uleiurilor, ciment (metalurgie),
adeziv tip ciment pentru încălțăminte, ciment
pentru repararea obiectelor sparte, conservanți
pentru ciment, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepția vopselurilor,
compuși ceramici pentru aglutinare (granule
și pulberi), preparate chimice pentru protecția
împotriva mucegaiului, produse chimice pentru
fabricarea pigmenților, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, produse pentru conservarea
betonului, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, produse
chimice pentru izolarea împotriva umezelii, cu
excepția vopselurilor, pentru zidărie, emolienți
pentru scopuri industriale, conservanți pentru
zidărie, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
conservanți pentru plăci, cu excepția vopselurilor

și uleiurilor, preparate de grunduire, preparate
pentru îndepărtarea tapetului.

───────

(210) M 2020 07216
(151) 09/10/2020
(732) IOANA ANGELA SIMILEA,

INT. COJESTI NR.1, ET.3,
AP.9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANGELA SIMILEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.13

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

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

───────
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(210) M 2020 07217
(151) 09/10/2020
(732) SC ATTACCO MC SRL, STR.

GRIGORE GAFENCU NR. 9, AP.
B14, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 014132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MÂNCARE CURATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 09.07.09; 22.03.05

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

16. Ambalaj din plastic, ambalaj de carton,
ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje pentru
mâncare din hârtie, carton sau plastic, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de ambalat
pentru transport realizate din hârtie, cutii din
carton pentru ambalat, cutii din hârtie, foi de
plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, folii de plastic cu buzunărașe pentru
păstrarea chitanțelor, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii din polietilenă pentru ambalat
sau împachetat, folii din plastic pentru ambalat,
materiale de ambalat din produse pe bază de
minerale care înlocuiesc hârtia, materiale de
împachetat confecționate din hârtie, materiale
de împachetat din carton, materiale pentru
ambalat din hârtie, carton sau plastic, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, materiale
plastice pentru ambalat, plicuri de hârtie pentru
împachetare, pungi cu mânere pentru ambalat,
pungi de ambalat din hârtie, pungi de cadou,
din hârtie, pentru vin, pungi de hârtie pentru
cumpărături, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, pungi de plastic pentru cumpărături,

pungi de hârtie pentru cadouri, pungi din plastic
de uz casnic, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare.

───────

(210) M 2020 07218
(151) 09/10/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

AND EXPORT TRADE
CO.,LTD, FI.5,NO.6,YOUDIAN
SOUTH ROAD,TING TEN
VILLAGE,TINGTIAN STREET,
RUIAN, CHINA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FUERTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.25

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 07219
(151) 09/10/2020
(732) RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI, ALEEA
LT. GHEORGHE STÂLPEANU
NR.2, SCARA 2 ET.1 AP.14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011482,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Tărtăcuţă şi Bostan

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

25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport (articole sportive).
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 07220
(151) 09/10/2020
(732) RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI, ALEEA
LT. GHEORGHE STÂLPEANU
NR.2, SCARA 2 ET.1 AP.14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011482,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Tviern Antzaar

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

25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport (articole sportive).
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 07221
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AliasPay A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 210
79 42), verde (RGB 3 162 74), negru
(RGB 000)

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

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2020 07222
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

e-Factur@ TFD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.09; 24.17.17
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(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485),
bleu, alb

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

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2020 07223
(151) 09/10/2020
(732) HOMESTUFF SRL, STRADA

UNIRII NR. 11, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

MyHome

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.24

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
eb951a), verde (Pantone 2d534c), alb
(Pantone ffffff)

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

8. Cuțite, furculițe și linguri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, instalații
sanitare, ustensile electrice de gătit.
14. Ceasuri.
16. Articole de birou, cu excepția mobilei.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
mobilier exterior, articole pentru pat, respectiv:
saltele, somiere, perne.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau
de bucătărie, veselă, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor.
24. Țesături și produse textile, lenjerie de pat,
pilote, cuverturi de pat și fețe de masă, cu
excepția celor din hârtie.

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum si alte
materiale pentru acoperirea pardoselilor, tapet
netextil.

───────

(210) M 2020 07224
(151) 09/10/2020
(732) Euroclaim Netwrok SRL, STR.

SERG. MAJ. ANCUTA ILIE NR.
12, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Club Auto Scuderia Bucarest

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

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

───────

(210) M 2020 07225
(151) 09/10/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-
DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102,
SC.3, ET.6, AP.55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Nazari

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
portocaliu, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Prăjituri, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu migdale, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
brioșe umplute cu
gem, prăjitură cu migdale, prajitură învelită în
ciocolată, prăjitură pentru micul dejun, batoane
de prăjitură, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, gogoși cu gaură
în mijloc, torturi.

───────

(210) M 2020 07226
(151) 09/10/2020
(732) CITITOAREA DE CURSA LUNGA

SRL, STRADA ALEXANDRU
MORUZI VOIEVOD, NR. 8, BL.
V56, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CITITOARE DE
CURSĂ LUNGĂ

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, consultanță editorială, editare de
texte scrise altele decât cele publicitare,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, publicare de texte altele decât cele
publicitare, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de publicare de text,
electronic altele decât cele publicitare, servicii de
publicare electronica de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare on-line de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de scriere
pentru bloguri.

───────

(210) M 2020 07227
(151) 09/10/2020
(732) IB CARGO SRL, SOS.

BUCURESTI NORD NR.10,
GLOBAL CITY BUSINESS
PARK,, CLADIREA O21, ETAJ
10, CAMERA 4, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

iB CARGO Your
freight, our job

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Transportul aerian, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, închirierea de
ambarcaţiuni, cărăuşie, transportul pe calea
ferată, livrarea de colete, descărcarea
încărcăturilor, livrarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, închirierea de
depozite, transportul cu feribotul, transportul
fluvial, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
închirierea de vehicule, închirierea vagoanelor
de cale ferată, închirierea vagonetelor de
cale ferată, transportul de mobilier, remorcare,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul marin, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
depozitarea de ambarcaţiuni, servicii de agenţie
de transport (expediere am.), servicii de broker
de transport, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, informaţii
despre depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, închirierea containerelor de
depozitare, operaţiuni de încărcare-descărcare,
logistica transporturilor, închirierea de aeronave,
transportul cu barja, servicii de folosire în comun
a maşinii, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, rezervări de transport, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transport,
transportul cu ambarcaţiunile.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/10/2020-11/10/2020

───────

(210) M 2020 07228
(151) 09/10/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR 319 E,
CLADIRE B, OB,6A, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KUMTELINA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 07229
(151) 09/10/2020
(732) IB CARGO SRL, SOS.

BUCURESTI NORD NR.10,
GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CLADIREA O21, ETAJ
10, CAMERA 4, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

iB CARGO Your
freight, our job

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2758), albastru deschis
(Pantone 2995), albastru deschis
(Pantone 2727)

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

39. Transportul aerian, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, închirierea de
ambarcaţiuni, cărăuşie, transportul pe calea
ferată, livrarea de colete, descărcarea
încărcăturilor, livrarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, închirierea de
depozite, transportul cu feribotul, transportul
fluvial, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
închirierea de vehicule, închirierea vagoanelor
de cale ferată, închirierea vagonetelor de
cale ferată, transportul de mobilier, remorcare,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul marin, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
depozitarea de ambarcaţiuni, servicii de agenţie
de transport (expediere am.), servicii de broker
de transport, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, informaţii
despre depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, închirierea containerelor de
depozitare, operaţiuni de încărcare-descărcare,
logistica transporturilor, închirierea de aeronave,
transportul cu barja, servicii de folosire în comun



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/10/2020-11/10/2020

a maşinii, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, rezervări de transport, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transport,
transportul cu ambarcaţiunile.

───────

(210) M 2020 07230
(151) 09/10/2020
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIȘINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Pâiniţa

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4975
CVC), verde (Pantone 360 C)

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

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, făină şi
preparate din cereale.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ în legătură cu pâine,
servicii de comerţ în legătură cu produse de
panificaţie, servicii de comerţ în legătură cu
produse de patiserie, servicii de comerţ în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
comerţ în legătură cu făină, servicii de comerţ
în legătură cu preparate din cereale, servicii de
informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2020 07231
(151) 09/10/2020
(732) SC SUPER BALL SRL,

ORTISOARA NR.282/B, JUD.
TIMIŞ, ORTISOARA, 021527,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
ŢEPES VODĂ NR.130, ET.1, AP.C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOTEL COLLECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Paturi, somiere, saltele şi perne, saltele de
pat, saltele cu arcuri, saltele din spumă cu
memorie, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, perne, perne cervicale, perne umplute,
perne decorative, articole decorative textile
(perne), perne antirostogolire pentru bebelusi,
perne gonflabile, perne din spumă cu memorie.
24. Pilote, plăpumi (cuverturi de pat), aşternuturi
de pat (lenjerie), materiale textile țesute
pentru așternuturi, pături matlasate (așternuturi
de pat), huse pentru pilote si plăpumi,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, lenjerie de pat, pături pentru
pat, plăpumi de puf (cuverturi de pat), feţe
de perne, pături imprimate din material textil,
cearşafuri (textile), ţesături pentru tapiţerie.

───────
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(210) M 2020 07233
(151) 09/10/2020
(732) INTELLIGENT PROJECTS SRL,

STR. BARBU DELAVRANCEA,
NR. 2C, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MELLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, bere și produse
de bere, băuturi răcoritoare pe bază de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice carbogazoase
aromatizate, sucuri, ape.

───────

(210) M 2020 07234
(151) 09/10/2020
(732) MAN GROUP SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU, NR.
254, JUD. NEAMŢ, PIATRA-
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

COVRIDOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane
pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat şi șerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, semințe
procesate, amidon şi produsele acestora,
preparate coapte şi drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, baghete umplute, baozi (chifle umplute),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată
ca substituți alimentari, pufuleţi cu brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, boabe de porumb prăjite,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, brioșe,
burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
clătite sărate, clătite, chipsuri din cereale,
covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi (din cereale
pentru consum uman), gustări care constau în
principal din pâine, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
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sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din carne
destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup (sos),
muștar, maioneză, sosuri, agenţi de legare
pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată, aluaturi
şi amestecuri din acestea, preparate alimentare
pe bază de cereale, paste uscate şi proaspete,
noodles şi paste umplute, glazuri şi umpluturi
dulci, miere, sandviș din brânză topită, plăcintă
cu carne.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii de
cantine, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de pizzerii, furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri, servicii de bufet, restaurante
(servirea mesei), servicii de gătit, servicii de
ceainărie, servicii oferite de rotiserii, snack-
baruri, catering, furnizare de alimente şi băuturi
în gogoșării, închiriere aparate de gătit, închiriere
de mobilă, închiriere de maşini industriale
de gătit, închiriere de echipamente de bar,
închiriere de echipament de catering, închiriere
de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de masă,
închiriere de plite de încălzit electrice, de uz

casnic, servicii furnizate de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanță.

───────

(210) M 2020 07235
(151) 09/10/2020
(732) GLOBENCER S.R.L.,

STR.SUCEVEI NR..4A, BLOC
PRIMA, SC.A, AP.906. JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Sensytol

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

5. Substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, produse dezinfectante
pentru spălarea mâinilor, dezinfectante
folosite pentru igienă, săpunuri dezinfectante,
șervețele dezinfectante, dezinfectante, produse
dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectante pentru WC-uri chimice, preparate
și produse pentru igienă de uz medical,
dezinfectanți și antiseptice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei, soluții de curățare de uz medical,
preparate chimice de uz sanitar, preparate
pentru igienizarea aerului, produse igienice
pentru medicină.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
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servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
privind programele de fidelizare, stimulare și
oferirea de bonusuri, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri.

───────

(210) M 2020 07236
(151) 10/10/2020
(732) CRISTIAN LAZARESCU,

DRM.ZAVOI NR. 96A, SAT VALEA
MARE-PODGORIA, JUD. ARGES,
STEFANESTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

MR.CRISPY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.03; 03.07.24;
29.01.14

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

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

43. Servicii de alimentație publica în spații
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare și a băuturilor, servicii de mâncare
la pachet, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 07237
(151) 10/10/2020
(732)

RUD INVEST CONSTRUCT SRL
, INTR.CALTUNA NR 15,
CAM 1, BUCURESTI, 040545,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NewBee

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 07238
(151) 10/10/2020
(732) ASOCIATIA PRESA BUNA, BD.

STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR.26, JUD. IASI, IASI, 700064,
IAȘI, ROMANIA

(540)
Ave Maria FM
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii de comunicare de date prin radio,
telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07239
(151) 11/10/2020
(732) TECHTEX SRL, STR. 1 NR. 312,

SAT OŞORHEI, JUD. BIHOR,
COMUNA OŞORHEI, 417360,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL.
E9, SC. 1, AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Dr.Albert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu deschis (Hex
#CC0000), roșu închis (Hex #990000),
alb (Hex #FFFFFF), negru

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

10. Măști chirurgicale, măști utilizate de
către personalul medical, măști faciale pentru
protecție medicală, măști faciale pentru protecție
medicală, pentru copii, halate, combinezoane,
capeline și botoși de unică folosință, pentru
personalul medical.
25. Halate impermeabile, halate de unică
folosință (utilizate ca îmbrăcăminte),
combinezoane de unică folosinţă, capeline
(bonete), botoşi.

───────
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(210) M 2020 05104
(151) 05/07/2016
(732) UAB "ALTEUS", TRAKŲ G. 3/

KĖDAINIŲ G. 2, VILNIUS, 01132,
LITUANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Crème de la Crème
Haute Parfumerie

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parfumeria şi parfumurile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumeria şi
parfumurile.

───────

(210) M 2020 06544
(151) 15/01/2018
(732) Beijing Sogou Technology

Development Co., Ltd., LEVEL
9, SOHU.COM INTERNET PLZ,
NO. 1 UNIT ZHONGGUANCUN
EAST ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING
, 100084, CHINA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
DAVID PRAPORGESCU NR.
7, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sogou

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Hardware pentru calculatoare și periferice
pentru calculatoare, dispozitive de urmărire
a activității, care pot fi purtate de utilizator,
brățări de identificare cu codificare magnetică,

ceasuri de mână inteligente (prelucrare
de date), monitoare, aparate electrice de
monitorizare, aparate de fotografiat, aparate
pentru înregistrarea și redarea pronunției,
player portabil multimedia, brățară online
(instrument de măsură), aparate electronice
de înregistrare, cititor de cărți electronice,
echipament cu telecomandă, programe de
calculator înregistrate, software de calculator
descărcabil, publicații electronice descărcabile,
software de calculator pentru aplicații pentru
calculatoare de mână, software pentru
recunoașterea vocii, vorbirii și comenzilor, pentru
conversie, software pentru jocuri de calculator
destinat utilizării pe calculator, telefoane mobile
și celulare, software pentru motoare de căutare,
software de calculatoare pentru colectarea,
redactarea, organizarea, modificarea, marcarea,
transmisia, stocarea şi utilizarea în comun de
date şi informații, echipamente de procesare a
datelor, software descărcabil pentru accesarea,
navigarea și căutarea prin baze de date online,
sistem și echipament de poziționare globală
(GPS), toate produsele sus menționate doar în
legătură cu un recorder de voce digital sub
formă de stilou, mașini de traducere electronice
sub forma unui stilou, aparat de traducere
electronic, ceas de mână inteligent, motor de
căutare pe internet, editor pentru metode de
introducere şi browser, aparate de comunicare
din cadrul rețelei, telefoane mobile, echipamente
de alarma, baterie, carcase pentru telefoane
mobile, roboți umanoizi cu inteligență artificială și
roboți didactici, toți pentru uz personal, educativ
și recreativ și piese structurale pentru aceștia.

───────
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