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Cereri Mărci publicate în 16/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02213 09/04/2020 EASE APP ease

Romanian Gifted School

3 M 2020 02355 10/04/2020 NORAD TIME pizza2Go by NOAH

4 M 2020 02394 09/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU AVIRUSAN esenta naturii

5 M 2020 02395 09/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU PARAZITIN + BY CORNELIA
CHAUMONT

6 M 2020 02396 09/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU ENDOMESAN BY CORNELIA
CHAUMONT

7 M 2020 02397 09/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU ALERGINET BY CORNELIA
CHAUMONT

8 M 2020 02398 09/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU CALMUSIN BY CORNELIA
DECU CHAUMONT

9 M 2020 02400 09/04/2020 VAG AUTO NET SRL VAGAUTO

10 M 2020 02401 09/04/2020 ANY PLACE MEDIA SRL raftonline

11 M 2020 02403 09/04/2020 S.C. EXPERT INSTAL GROUP
S.R.L.

SuperPres Presostat electronic
EINSTAL

12 M 2020 02404 09/04/2020 DAPO GENIUS SRL Genius ACADEMY

13 M 2020 02405 09/04/2020 S.C. DERACLEAN S.R.L. deraclean

14 M 2020 02406 09/04/2020 S.C. INATECH PACKAGING PERFORMA

15 M 2020 02407 09/04/2020 GHEORGHE MARIUS VERDEȘI rezerva de hrana

16 M 2020 02408 09/04/2020 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

BIOSEPT

17 M 2020 02409 09/04/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

BRILLO

18 M 2020 02413 09/04/2020 ROCATIL PIESE DE SCHIMB
SRL

autoroc

19 M 2020 02414 09/04/2020 HORNET SECURITY SRL HORNET SECURITY

20 M 2020 02415 09/04/2020 CENTAUR SECURITY SRL CENTAUR SECURITY

21 M 2020 02416 09/04/2020 ZOLTAN KIBEDI
LASZLO CHILAT

la frog

22 M 2020 02418 09/04/2020 S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. DR. CHEMICAL

23 M 2020 02419 09/04/2020 CHIMCOMPLEX SA BORZESTI Clorovit +

2 M 2020 02288 02/04/2020 Asociația pentru Educație și
Știință Kleine Schule
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 02420 09/04/2020 SC TRADIROM T&C SRL SORDONY

25 M 2020 02421 09/04/2020 IZVORUL MUNTELUI APA
MINERALA NATURALA SRL

IZVORUL MUNTELUI

26 M 2020 02422 09/04/2020 SC ISTOAN DENT SRL T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA

27 M 2020 02423 09/04/2020 SC PREFERA FOODS SA Prefera BĂCĂNIA cu DELICII

28 M 2020 02424 09/04/2020 SLAVI GHEORGHIEV Slavia Pharm GermOff

29 M 2020 02425 09/04/2020 MEDICOVER SRL HomeDoctor

30 M 2020 02426 09/04/2020 PREMIUM AGENCY EUROPE
SRL

CLAP

31 M 2020 02427 09/04/2020 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

BARLAD VALUE CENTRE

32 M 2020 02429 10/04/2020 S.C. CENTURY TRADE S.R.L. Alomag.ro

33 M 2020 02430 10/04/2020 SC ROSA RESTAURANTS SRL ROSA

34 M 2020 02431 10/04/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. BEVERAGE REPUBLIC

35 M 2020 02432 10/04/2020 REGISTRUL AUTO ROMAN RA RAR

36 M 2020 02433 10/04/2020 Fundaţia Comunitară Cluj Edutecha

37 M 2020 02435 10/04/2020 SEBASTIAN-NICOLAE LANGHE KROMTECH

38 M 2020 02436 10/04/2020 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETi Browni mousse

39 M 2020 02437 10/04/2020 WIN STAFF SECURITY S.R.L. WIN STAFF SECURITY

40 M 2020 02438 10/04/2020 NGI STEAM CLEANING SRL NGI STEAM CLEANING

41 M 2020 02439 10/04/2020 IULIANA NICOLETA ROTUNDU RIN COUTURE

42 M 2020 02440 10/04/2020 Simon Andreas Maurer Roomy

43 M 2020 02441 10/04/2020 NOLETTER PROJECT SRL NOLETTER

44 M 2020 02442 10/04/2020 DYNAMIC MEDIA SIGN SRL DMS Dynamic Media Sign

45 M 2020 02443 10/04/2020 CAPITAL BUSINESS
CONSULTING SRL

Digital Service Manager
Professional (dsmpro)

46 M 2020 02445 12/04/2020 TBMOM AGENCY SRL Technical Business Marketing
Online Management TBMOM
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(210) M 2020 02213
(151) 09/04/2020
(732) EASE APP, STR. HALLER

KAROLY NR. 21, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400497, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ease

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

9. Software pentru sisteme de rezervare.
44. Furnizare de servicii de rezervare pentru
masaj și înfrumusețare prin aplicații mobile.

───────

Știință Kleine Schule, STR.
SCĂRLĂTESCU NR. 50, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Romanian Gifted School

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

41. Educație, instrure, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02355
(151) 10/04/2020
(732) NORAD TIME, STR. ION LUCA

CARAGIALE NR. 8, JUD. CARAȘ-
SEVERIN, REȘIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

pizza2Go by NOAH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.05.11

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

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport), livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum (trasnport), livrare
de pizza (transport), livrare pe cale rutieră
(transport), organizarea ridicării de produse (în
vederea trasnportului lor), servicii de livrare a
bunurilor, servicii de livrare a
alimentelor (transport), transport și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază
de subcontractare, restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și

(210) M 2020 02288
(151) 02/04/2020
(732) Asociația pentru Educație și
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băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de snack-baruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2020 02394
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
AVIRUSAN esenta naturii

(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.

───────

(210) M 2020 02395
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
PARAZITIN + BY

CORNELIA CHAUMONT
(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.

───────

(210) M 2020 02396
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
ENDOMESAN BY

CORNELIA CHAUMONT
(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.

───────

(210) M 2020 02397
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
ALERGINET BY

CORNELIA CHAUMONT
(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
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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.

───────

(210) M 2020 02398
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
CALMUSIN BY CORNELIA

DECU CHAUMONT
(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.

───────

(210) M 2020 02400
(151) 09/04/2020
(732) VAG AUTO NET SRL, STR.

CEAHLĂUL NR. 8, BL. 27,
SC.1, ET. 8, AP. 42, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060381,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

VAGAUTO

(531) Clasificare Viena: 15.09.25; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/04/2020-12/04/2020

(210) M 2020 02401
(151) 09/04/2020
(732) ANY PLACE MEDIA SRL,

BDUL TIMISOARA NR. 48, BL.
PLAFAR, SC. 2, ET.3, AP. 64,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061333,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

raftonline

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 24.15.01;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, Materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02403
(151) 09/04/2020
(732) S.C. EXPERT INSTAL GROUP

S.R.L., STR. ALEXANDER VON
HUMBOLD NR. 5, BL. V23 A,
SC. 1, ET. P, AP. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SuperPres Presostat
electronic EINSTAL

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

9. Presostate electronice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02404
(151) 09/04/2020
(732) DAPO GENIUS SRL, CALEA

ȘERBAN VODĂ NR. 145,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040524,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Genius ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.06; 26.01.18

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

41. Învățământ (educație), învățământ
preșcolar(educație), servicii de învățământ
primar, servicii de învățământ superior,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
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cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ primar.

───────

(210) M 2020 02405
(151) 09/04/2020
(732) S.C. DERACLEAN S.R.L., STR.

PETRU MAIOR, NR. 9, CAMERA
2, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, 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)

deraclean

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 02.01.23; 09.07.05

(591) Culori revendicate:verde, alb, roșu, gri,
negru, maro, bej, albastru, roz

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,

de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02406
(151) 09/04/2020
(732) S.C. INATECH PACKAGING, ŞOS.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 393,
JUDEŢ ILFOV, DOMNEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
PERFORMA

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
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materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02407
(151) 09/04/2020
(732) GHEORGHE MARIUS VERDEȘI,

STR. LIVEZENI NR. 28, JUD.
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

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

(540)
rezerva de hrana

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02408
(151) 09/04/2020
(732) S.C. LABORATOARELE

FARES BIO VITAL S.R.L.,
STR.PLANTELOR NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE, 335700,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
BIOSEPT

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

3. Uleiuri esențiale, creme și geluri pentru uz
cosmetic, produse de toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante.

───────

(210) M 2020 02409
(151) 09/04/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT AND

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

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

(540)
BRILLO

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (solicităm protecţie pentru întreaga listă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/04/2020-12/04/2020

de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive

periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
de uz sanitar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
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nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi

alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02413
(151) 09/04/2020
(732) ROCATIL PIESE DE SCHIMB

SRL, SOS OLTENITEI NR. 105A,
CORP C1, CAMERA A2, BIROUL
B, ET 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

autoroc

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02414
(151) 09/04/2020
(732) HORNET SECURITY SRL, BD.

IULIU MANIU NR. 7, CORPO,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HORNET SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.01.06; 03.13.04

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

45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personală,
denumită Gardă de Corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.

───────

(210) M 2020 02415
(151) 09/04/2020
(732) CENTAUR SECURITY SRL, BD.

IULIU MANIU NR. 7, CORPO,
SECTOR 6, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CENTAUR SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.01.06; 04.02.02

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

45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, servicii de protecţie personală,
denumită Gardă de Corp şi servicii de
consultanţă în domeniu.

───────

(210) M 2020 02416
(151) 09/04/2020
(732) ZOLTAN KIBEDI, ALEEA HAŢEG

NR. 6, AP. 2, JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA
LASZLO CHILAT, STR. MARTON
ARON NR. 2, BL. B, AP. 11,
JUD. MUREŞ, SÎNGEORGIU DE
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

la frog
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(531) Clasificare Viena: 03.11.12; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri închis (#7f7f7f,
#5b5b5b), verde deschis (#c1d571,
#9cb04c)

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 02418
(151) 09/04/2020
(732) S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. ,

B-DUL CHIMIEI NR. 14, JUDEŢUL
IAŞI
, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DR. CHEMICAL

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.02;
27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.

───────

(210) M 2020 02419
(151) 09/04/2020
(732) CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

STR. INDUSTRIILOR NR. 3,
JUDEŢUL BACĂU, ONEŞTI,
601124, BACĂU, ROMANIA

(540)

Clorovit +

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 24.17.07;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinte şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale.adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri sj alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────
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(210) M 2020 02420
(151) 09/04/2020
(732) SC TRADIROM T&C SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCUSI NR. 3,
JUD. VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

SORDONY

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice din fructe.
───────

(210) M 2020 02421
(151) 09/04/2020
(732) IZVORUL MUNTELUI APA

MINERALA NATURALA SRL,
STR. PRINCIPALA NR. 100, JUD.
NEAMŢ, BICAZ-CHEI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
IZVORUL MUNTELUI

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

32. Ape minerale.
35. Servicii de comerţ.
39. Servicii de îmbuteliere şi transport.

───────

(210) M 2020 02422
(151) 09/04/2020
(732) SC ISTOAN DENT SRL, STR. I.C.

BRĂTIANU NR. 17, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde( Pantone 360
C); albastru (Pantone 301 C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 02423
(151) 09/04/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA,

DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
COMUNA SNAGOV, BL. P53, SC.A,
AP.1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV

(540)

Prefera BĂCĂNIA cu DELICII

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
26.04.03

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
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uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02424
(151) 09/04/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57,
ET.3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Slavia Pharm GermOff

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

1. Preparate biocide folosite în fabricație,
preparate chimice folosite la fabricarea
produselor biocide, inhibitori de germinație
(agenți antigerminativi), emolienți folosiți la
fabricarea articolelor de toaletă, produse
chimice pentru fabricarea produselor cosmetice,
substanțe chimice folosite în industria
biochimică, substanțe chimice cu proprietăți
antimicrobiene (altele decât cele de uz medical
sau veterinar).
5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectanți de uz medical, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), geluri antibacteriene, geluri
topice de prim ajutor, biocide, produs
de curățare antibacterian, preparate pentru

dezinfectarea mâinilor, dezinfectanți universali,
produse de curățare antibacteriene, antivirale
topice, germicide, preparate germicide (altele
decât săpunul), detergenți germicizi, bactericizi,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
cauzate de bacterii, fungicide, fungicide
biologice, fungicide de uz medical, creme
antibiotice, creme antifungice pentru uz medical,
creme medicamentoase cu antibiotice, pentru
mai multe scopuri, plasture lichid antiseptic,
unguente antibiotice, unguente antiseptice,
săpun antibacterian, produse antiparazitare,
preparate antimicrobiene, produse de curățare
antiseptice, loțiuni antibacteriene pentru mâini,
antibiotice sub formă de loțiuni, produs antibiotic
pentru spălat pe mâini, sprayuri antiseptice sub
formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse antimicrobiene derivate în mod natural,
de uz dermatologic, sprayuri antiseptice sub
formă de aerosoli utilizate pe piele.

───────

(210) M 2020 02425
(151) 09/04/2020
(732) MEDICOVER SRL, STR.

SERGENT GHERCU CONSTANTIN
NR. 1A, ETAJ 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HomeDoctor

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.11

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

clase:
36. Asigurări.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2020 02426
(151) 09/04/2020
(732) PREMIUM AGENCY EUROPE

SRL, STR. SLOBOZIA NR.
20, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLAP

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.
41.  Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 02427
(151) 09/04/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU
NR. 201, ETAJ 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BARLAD VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de marcat, dispozitive de calculat, calculatoare
și dispozitive periferice de calculator, costume
de scafandru, măști pentru scafandri, tampoane
de urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, mănuși de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Administrație comercială, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.
36. Administrarea afacerilor financiare,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
educație și instruire, educație, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02429
(151) 10/04/2020
(732) S.C. CENTURY TRADE S.R.L.,

BLD. INDEPENDENŢEI NR. 13B,
BL. AC2. SC. A, ET. 3, AP. 12,
JUDEŢ PRAHOVA, LOC. PLOPENI,
PLOPENI, PRAHOVA, 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)
Alomag.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02430
(151) 10/04/2020
(732) SC ROSA RESTAURANTS SRL,

STR. DAVID FERENC NR. 21, AP.6,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ROSA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 02431
(151) 10/04/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA S-PARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR.
NATAŢIEI NR. 63, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013322,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BEVERAGE REPUBLIC

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

9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea, pentru terți, a activităților de
comerț cu amănuntul offlineși online, și oferirea
de asistență în legătură cu: vânzări cu amănuntul
de produse, descrieri de produse, cărucioare de
cumpărături virtuale, resurse de plăți, servicii de
transport și asistență clienți, servicii decomerț
cu amănuntul și cu ridicata online și offline cu
diverse produse și servicii, regruparea de diverse
produse și servicii permițând clienților să le vadă
și să le aleagă comod, inclusiv de pe un site web
online,
servicii de publicitate și promovare, pentru alte
persoane, în legătură cu produse și servicii,
servicii de publicitate, şi anume distribuţia de
materiale publcitare pentru terţi prin intermediul
unei reţele de comunicaţii electronice on-line,
magazin online și piață online care oferă spre
vânzare tertilor produse și servicii, furnizarea
unui motor de căutare online care promovează
produse și servicii vândute de terți online,
furnizarea de spațiu pe site-uri web pentru
promovarea produselor și serviciilor terților,
închiriere de spaţiu publicitar pe Internet,
furnizarea unui ghid de publicitate online cu
motor de căutare care conţine bunuri şi servicii
oferite de terti furnizori online, furnizarea unei
baze de date online pentru cumpărători şi
vânzători, servicii de publicitate şi de reclamă,
servicii de fidelizare a clienţilor şi servicii ale
unui club de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, servicii comerciale
on-line de facilitare a vânzării de

produse şi servicii, inclusiv prin şi pentru terţi,
prin intermediul unei reţele de calculatoare,
promovare de produse şi servicii ale terţilor,
furnizarea de spaţii de desfacere online
pentru vânzători şi cumpărători de bunuri
şi servicii asociate acestora, regruparea în
avantajul terţilor a diferitelor bunuri, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, în regim en-gros şi
en-detail, inclusiv în mediul online, prin Internet,
servicii de publicitate pentru terti, publicitate
pentru terţi pe Internet.
36. Servicii pentru tranzacţii de plată cu cardul,
servicii de plată automatizată, servicii de
administrare a plăţilor, servicii de portofel
electronic (servicii de plăţi), colectare de plăţi
pentru produse şi servicii, procesarea plăţilor
pentru achiziţionarea de produse şi servicii printr-
o reţea de comunicaţii electronice, tranzacţii şi
transferuri financiare, servicii de plată, servicii de
plată a facturilor prin intermediul site-urilor de
internet.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la o
bază de date si/sau platformă online, interactivă,
cu date şi informaţii referitoare la produse
comercializate în regim online şi servicii asociate
acestora, pentru facilitarea vânzării de produse
şi servicii, inclusiv prin şi pentru terţi, prin
intermediul unei reţele de calculatoare.
39. Servicii de împachetare de bunuri, inclusiv
împachetare pentru cadouri, transport: servicii
de ambalare, depozitare, transport şi livrare de
bunuri, servicii de livrare de bunuri şi cadouri,
expedierea şi livrarea de colete, ambalarea
articolelor şi servicii de curierat.
42. Furnizarea accesului temporar la software
online nedescărcabil pentru comerţ electronic
ce permite utilizatorilor să coordoneze tranzacţii
comerciale electronice pe pieţe online în reţeaua
de calculatoare, elaborare şi dezvoltare unor
aplicaţii software pentru comerţ electronic, care
permite utilizatorilor să coordoneze tranzacţii
comerciale electronice pe pieţele online, într-o
reţea mondială informatică.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210) M 2020 02432
(151) 10/04/2020
(732) REGISTRUL AUTO ROMAN RA

, CALEA GRIVIŢEI NR. 391A,
SECTORUL 1
, BUCUREŞTI, 010719,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RAR

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de import-export, marketing, servicii
de comerț, servicii de editare a textelor
publicitare, consultanță în probleme privind
achiziționarea de vehicule rutiere, achiziționarea
de utilaje și aparate de garaj.
40. Servicii de tipărire.
41. Servicii de instruire și certificare a
personalului implicat în activitatea de inspecție
tehnică a serviciilor de reparații și întreținere
auto, servicii de editare de texte, altele decât cele
publicitare.
42. Servicii de audit, servicii de management
al calității și de mediu, servicii de control și
control și autentificare a calității, efectuarea
inspecției tehnice auto pentru vehicule, stabilirea
performanțelor unor vehicule rutiere de serie
mică sau individuale, stabilirea tehnologiilor
funcționale pentru stațiile de inspecție tehnică,
participarea la elaborarea de regulamente
de securitate tehnică și poluare, efectuarea
verificărilor și inspecțiilor tehnice la vehicule
rutiere în vederea inmatriculării acestora,
a inspecțiilor tehnice periodice, în vederea
inmatriculării acestora, elaborarea tehnologiei și
prescripțiilor tehnice privind verificările tehnice
și inspecțiile periodice, omologarea de tip
și individual pentru circulația pe drumurile

publice a tuturor vehiculelor rutiere fabricate
în țară sau importate, pe baza încercărilor în
laboratoarele proprii, efectuarea de încercări
în vederea omologării echipamentelor și
pieselor care afectează siguranța circulației
rutiere sau protecția mediului înconjurător,
efectuarea de încercări cu vechicule rutiere
prelevate din fabricația de serie, în scopul
verificării stabilității procesului de fabricație,
efectuarea de încercări și proiectări legate
de siguranța circulației rutiere și poluarea
mediului înconjurător de către vehicule rutiere,
elaborarea și propunerea de standard referitoare
la vehicule rutiere și echipamentele lor, analiza
aplicării regulamentelor internaționale privind
adoptarea de prescripții tehnice uniforme
aplicabile vehiculelor cu roți și condițiilor
de recunoaștere reciprocă a omologărilor
eliberate pe baza acestor prescripții, stabilirea
consumurilor de combustibili în condiții de
exploatare a autovehiculelor, omologarea
vehiculelor care funcționează cu motoare cu
combustibili neconvenționali, stabilirea gradului
de confort pentru autovehiculele de transport
pasageri, proiectarea de utilaje, aparate
și dispozitive pentru verificările tehnice și
inspecțiile periodice, efectuarea de verificări
metrologice la echipamente specifice stațiilor
de inspecții tehnice periodice și cele ale
agenţilor economici care desfășoară activități
de întreținere și reparații la vehiculele rutiere,
autorizarea și supravegherea tehnică a agenților
economici care efectuează inspecții tehnice
periodice sau prestează servicii de reperații
sau desfășoară activități de reconstrucție a
vehiculelor rutiere.

───────
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(210) M 2020 02433
(151) 10/04/2020
(732) Fundaţia Comunitară Cluj, STR.

ȚEBEI NR. 21, CORP C, ET.
2, LAB. 16, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Edutecha

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.04.02;
26.04.03; 27.05.02; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (#602580),
galben (#FFDA00), albastru (#3F64A7),
negru (#1D1D1B)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02435
(151) 10/04/2020
(732) SEBASTIAN-NICOLAE LANGHE,

STR. MARTIR VASILE BALMUS
NR. 38, ET. 4, APT. 11, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
KROMTECH

(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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, Mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02436
(151) 10/04/2020
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI CADDE 11,
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ETi Browni mousse

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi și
anume, deserturi de brutărie, deserturi pe bază
de făină și ciocolată, spumă de desert, deserturi
cu gheață, pâine, semințe de cereale procesate,
terci de ovăz, cereale pentru micul dejun,
îngheţată, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02437
(151) 10/04/2020
(732) WIN STAFF SECURITY S.R.L.,

STR. GALATA NR. 55,BLOC
C, ET. 6, AP. 41, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

WIN STAFF SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.05

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

45. Servicii de pază, servicii de pază
contractuale, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine.

───────

(210) M 2020 02438
(151) 10/04/2020
(732) NGI STEAM CLEANING SRL, SAT

ȚEGHEȘ, STR. PRIMĂVERII NR. 8,
JUD. ILFOV, COMUNA DOMNEȘTI,
077090, ILFOV, ROMANIA

(540)

NGI STEAM CLEANING

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 01.15.11

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

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

───────

(210) M 2020 02439
(151) 10/04/2020
(732) IULIANA NICOLETA ROTUNDU,

STR. PRINCIPALĂ NR. 110, JUD.
SUCEAVA, POIANA MICULUI,
727357, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
RIN COUTURE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru femei,
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
articolele de îmbrăcăminte pentru femei.

───────

(210) M 2020 02440
(151) 10/04/2020
(732) Simon Andreas Maurer, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, BL. 11,
AP. 23, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Roomy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Uși metalice, uși blindate, metalice, uși
armate, metalice, construcții din metal,
construcții, transportabile, din metal, uși pliante
metalice, jaluzele metalice, scări metalice,
jaluzele exterioare din metal, paravane metalice,
uși pliante din metal.
19. Uși nemetalice, uși blindate, nemetalice,
uși armate, nemetalice, construcții nemetalice,
construcții, transportabile, nemetalice, uși
pliante, nemetalice, jaluzele, nemetalice,
jaluzele exterioare, nemetalice și netextile.
20. Paturi, schelete de paturi din lemn, fotolii,
sisteme de deschidere a ușilor, neelectrice
și nemetalice, uși pentru mobilă, panouri
despărțitoare (mobilă), mobilă din metal,
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
paturi de spital, jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), elemente mobile
(decorațiuni), ecrane de protecție (mobilă),
jaluzele interioare lamelare, canapele, jaluzele
interioare din material textil/ rolete interioare din
material textil, jaluzele interioare din lemn țesut/
rolete interioare din lemn țesut.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
asistență privind managementul comercial sau

industrial, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comerț intern și international.

───────

(210) M 2020 02441
(151) 10/04/2020
(732) NOLETTER PROJECT SRL, STR.

NICOLAE IORGA NR. 6, BL. C,
AP. 1, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300037, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NOLETTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.24; 26.03.05; 26.04.02

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS).

───────
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(210) M 2020 02442
(151) 10/04/2020
(732) DYNAMIC MEDIA SIGN SRL,

STR. FERMEI NR. 33G, COMUNA
MIROSLAVA, JUD. IASI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

DMS Dynamic Media Sign

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, agenţii de publicitate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, consultanţă în publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
agenţie de publicitate, servicii de publicitate
de exterior, reclamă şi publicitate, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate şi de
promovare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratament de materiale, imprimare.

───────

(210) M 2020 02443
(151) 10/04/2020
(732) CAPITAL BUSINESS

CONSULTING SRL, STR.
VICEAMIRAL IOAN MURGESCU
NR. 33, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Digital Service Manager
Professional (dsmpro)

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

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02445
(151) 12/04/2020
(732) TBMOM AGENCY SRL, BLV.

TIMISOARA NR. 26, BIROU 150,
ETAJ 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Technical Business Marketing
Online Management TBMOM

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

35. Servicii de externalizare ( asistență de
afaceri), promovarea vânzărilor pentru terți,
marketing cu public țintă, optimizarea traficului
site-urilor web.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(it), consultanță în proiectarea site-urilor web.

───────
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