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Cereri Mărci publicate în 16/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08822 09/01/2020 ADRIAN CREŢ POSH

2 M 2020 00009 09/01/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. #nuepreatârziu

3 M 2020 00071 09/01/2020 Catalin Pasarelu IDEAL BEBE

4 M 2020 00073 09/01/2020 S.C. PROMOVAREA
BUNURILOR SI SERVICIILOR
S.R.L.

DEXFACE

5 M 2020 00074 09/01/2020 AREA GLAM EVENTS SRL HOTEL TROTUS

6 M 2020 00075 09/01/2020 AREA GLAM EVENTS SRL DOLCE MARIA

7 M 2020 00076 09/01/2020 DANIEL ILEANA Daniel's Grooming Club

8 M 2020 00077 09/01/2020 ROCA BUSINESS EXPERT SRL GRADINA BIJOUX

9 M 2020 00078 09/01/2020 FELT HAPPY TOYS S.R.L. felt happytoys

10 M 2020 00079 09/01/2020 GRIGORE MICLĂUŞ RIO by RioTabak

11 M 2020 00080 09/01/2020 S.C. RONIBAN S.R.L. RICH ENERGY

12 M 2020 00081 09/01/2020 SC SPOTLIGHT SRL FRIZZANTE CAN CAN

13 M 2020 00082 09/01/2020 S.C. SELLCROSTORE S.R.L. SELLCROSTORE

14 M 2020 00083 09/01/2020 S.C. INSPIRE SPA S.R.L. inspire

15 M 2020 00084 09/01/2020 GEORGE-CRISTIAN BADEA DENTALIST

16 M 2020 00085 09/01/2020 S.C. TOTAL ONE CONSTRUCT
S.R.L.

A ATOMICO CASĂ GRĂDINĂ
BRICOLAJ

17 M 2020 00087 09/01/2020 DANIELS OPTIC SRL OCHELARIUM

18 M 2020 00088 09/01/2020 MIHAELA-CARMEN AYASH PASHA HOTEL

19 M 2020 00089 09/01/2020 MIHAELA-CARMEN AYASH AYASH

20 M 2020 00091 09/01/2020 A. NATTERMANN & CIE. GMBH EU VIAȚA

21 M 2020 00094 09/01/2020 FLEGO COM SRL JUBA

22 M 2020 00095 09/01/2020 99 VEHICLES MEDIA SRL 99 VEHICLES

23 M 2020 00096 09/01/2020 WICKED WEAR SRL Wicked.33

24 M 2020 00097 09/01/2020 SC RRG CAPITAL SRL Lakeside 11 STRĂULEŞTI

25 M 2020 00098 09/01/2020 SC DENIER INVEST SRL-D QueenCare

26 M 2020 00099 09/01/2020 INNERPRIDE BRANDING SRL PETEREN

27 M 2020 00100 09/01/2020 MISTRETUL ALB S.R.L. QUBIO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2020 00102 09/01/2020 ADELA-MARIA LAZĂR Green News TV

29 M 2020 00103 09/01/2020 ROBERT-CONSTANTIN
RĂDEANU-HOLICOV

ZENBOX

30 M 2020 00104 09/01/2020 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 IMUNOCLEAN

31 M 2020 00105 09/01/2020 Robert-Constantin Rădeanu-
Holicov

egora

32 M 2020 00106 09/01/2020 PDP FOOD SRL RIDE EAT

33 M 2020 00107 09/01/2020 TUDOR COMMUNICATION SRL 2value

34 M 2020 00108 09/01/2020 ROBERT-CONSTANTIN
RĂDEANU-HOLICOV

buybuy

35 M 2020 00109 09/01/2020 ROBERT-CONSTANTIN
RĂDEANU-HOLICOV

BAZZ

36 M 2020 00110 09/01/2020 STREAMING SERVICES SRL UNICORN AGENCY

37 M 2020 00111 09/01/2020 ASOCIATIA PENTRU
ELECTROMOBILITATE - AERO

AERO
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(210) M 2019 08822
(151) 09/01/2020
(732) ADRIAN CREŢ, STR. PLUTO

NR. 34, JUDEŢUL TIMIŞ, SAT
DUMBRAVITA (COMUNA
DUMBRAVITA), TIMIȘ, ROMANIA

(540)
POSH

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00009
(151) 09/01/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#nuepreatârziu

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

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

───────

(210) M 2020 00071
(151) 09/01/2020
(732) Catalin Pasarelu, STR. MIHAIL

SEBASTIAN NR. 21, BL. S12,
SC. 1, ET. 8, AP. 31, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Romark Intellectual property
SRL, STR. MIHAI BRAVU NR.
27A, SC. 1, AP. 54, SECTOR
2 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IDEAL BEBE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05

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

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00073
(151) 09/01/2020
(732) S.C. PROMOVAREA BUNURILOR

SI SERVICIILOR S.R.L., STR.
NEAGOE BASARAB NR. 21, JUD.
BRAȘOV, COMUNA CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEXFACE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.04

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor,
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

───────

(210) M 2020 00074
(151) 09/01/2020
(732) AREA GLAM EVENTS SRL,

STR. DOAMNA GHICA NR. 1,
SC. 4, ET. 7, AP. 15, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
HOTEL TROTUS

(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00075
(151) 09/01/2020
(732) AREA GLAM EVENTS SRL,

STR. DOAMNA GHICA NR. 1,
SC. 4, ET. 7, AP. 15, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
DOLCE MARIA

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

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 00076
(151) 09/01/2020
(732) DANIEL ILEANA, SOS. OLTENITEI

NR. 11A, BL. G3, ET. 3, AP. 18,
JUD. ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Daniel's Grooming Club

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.01; 26.11.07; 26.02.07; 02.09.12

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00077
(151) 09/01/2020
(732) ROCA BUSINESS EXPERT SRL,

STR. CHEIA NR. 18, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GRADINA BIJOUX

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

31. Plante naturale.
───────

(210) M 2020 00078
(151) 09/01/2020
(732) FELT HAPPY TOYS S.R.L.,

PIAŢA REPUBLICII NR. 2, AP. 2,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540110, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

felt happytoys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.23

(591) Culori revendicate:verde, albastru, mov,
roz, rosu, turcoaz

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

16. Materiale de instruire sau învăţământ,
coperți de carte, semne de carte din piele, semne
de carte din
hârtie, cărți, cărți ilustrate, cărți educative, cărți
de povești, cărți pentru copii, cărți de colorat,
cărți de povești pentru copii, cărți cu abțibilduri
pentru activități.
28. Jocuri, jucării, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────
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(210) M 2020 00079
(151) 09/01/2020
(732) GRIGORE MICLĂUŞ, STR.

AMAŢIULUI NR. 47, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)
RIO by RioTabak

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

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)

───────

(210) M 2020 00080
(151) 09/01/2020
(732) S.C. RONIBAN S.R.L., STR.

GHEORGHE BARITIU NR.
28, JUDETUL HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)

RICH ENERGY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (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)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (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)
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)
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)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 00081
(151) 09/01/2020
(732) SC SPOTLIGHT SRL, STR. CAROL

KNAPPE NR. 64, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011508, ROMANIA

(540)

FRIZZANTE CAN CAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

301 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 00082
(151) 09/01/2020
(732) S.C. SELLCROSTORE S.R.L.,

STR. LABUSESTI NR. 23, SAT
ULASCA, JUD. ARGES, COMUNA
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
SELLCROSTORE

(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).
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───────

(210) M 2020 00083
(151) 09/01/2020
(732) S.C. INSPIRE SPA S.R.L., STR.

13 DECEMBRIE NR. 90, BLOC
6, SCARA A, AP. 9, CAMERA 1,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

inspire

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 05.05.20;
25.12.25; 29.01.12

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

clase:
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).

───────

(210) M 2020 00084
(151) 09/01/2020
(732) GEORGE-CRISTIAN BADEA, STR.

DINICU GOLESCU NR. 37, BL.
4, SC. 2, ET. 4, AP. 52, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DENTALIST

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 02.09.10;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale stomatologice, consultaţii
stomatologice, asistenţă stomatologică,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────
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(210) M 2020 00085
(151) 09/01/2020
(732) S.C. TOTAL ONE CONSTRUCT

S.R.L., STR. LEONARDO
MURIALDO NR. 13, CAMERA 1,
JUD.ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

A ATOMICO CASĂ
GRĂDINĂ BRICOLAJ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.18; 26.04.01; 29.01.13

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

clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intemediere comercială,
servicii oferite de magazin online cu vânzare cu
amănuntul a produselor: scule şi unelte electrice,
scule şi unelte pentru grădină.

───────

(210) M 2020 00087
(151) 09/01/2020
(732) DANIELS OPTIC SRL, BD.

NICOLAE GRIGORESCU NR.
5A, BL. M5BIS, PARTER, AP.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OCHELARIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 02.09.04

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
bleu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (ochelari, lentile de
ochelari, lentile de contact, accesorii ochelari,
accesorii lentile de contact), (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amanuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrarilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, această
clasă se poate referi la publicitate în legatură cu
alte servicii, precum cele privind împrumuturile
bancare sau publicitatea prin radio.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legatură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii ale inginerilor şi oamenilor
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de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice (inclusiv consultanţă tehnologică),
servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
personale şi financiare, precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, servicii de cercetare stiintifică pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 00088
(151) 09/01/2020
(732) MIHAELA-CARMEN AYASH,

STR. DR. ERNEST DJUVARA
NR. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PASHA HOTEL

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00089
(151) 09/01/2020
(732) MIHAELA-CARMEN AYASH,

STR. DR. ERNEST DJUVARA
NR. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AYASH

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 00091
(151) 09/01/2020
(732) A. NATTERMANN & CIE. GMBH,

NATTERMANNALLEE 1, KÖLN,
D-50829, GERMANIA

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

(540)

EU VIAȚA

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Buletine informative care furnizează
informații și sfaturi medicale și sfaturi care
privesc stilul de viață în domeniul medical și
farmaceutic și cu privire la sistemul digestiv,
sănătatea digestivă și problemele medicale și
farmaceutice asociate.
41. Servicii educative si de instruire în domeniul
medical și farmaceutic, în special în legătură
cu sistemul digestiv, sănătatea digestivă și
problemele medicale și farmaceutice asociate.
44. Sfaturi (informaţii) medicale și sfaturi
(informaţii) oferite printr-un program de informare
care privesc stilul de viață cu privire la sistemul
digestiv și sănătatea digestivă, furnizarea de
buletine informative și informații, în formă tipărită
și pe suport electronic, precum și prin intermediul
unei linii de asistență telefonică directă gratuită,
în domeniul medical și farmaceutic și cu privire
la sistemul digestiv, sănătatea digestivă și
problemele medicale și farmaceutice asociate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/01/2020

(210) M 2020 00094
(151) 09/01/2020
(732) FLEGO COM SRL, STR.

PREOT GOGLEA NR. 193/3,
JUDEŢ DÂMBOVIŢA, VALEA
VOIEVOZILOR, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

JUBA

(531) Clasificare Viena: 07.03.25; 07.01.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, maro,
galben, albastru, roşu, verde, roz

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00095
(151) 09/01/2020
(732) 99 VEHICLES MEDIA SRL, STR.

STOLNICENI NR. 205A, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
99 VEHICLES

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2020 00096
(151) 09/01/2020
(732) WICKED WEAR SRL, STR.

MAMAIA NR. 79, BL. LS3, AP.
4, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Wicked.33

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
27.07.02; 27.07.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00097
(151) 09/01/2020
(732) SC RRG CAPITAL SRL, SPLAIUL

UNIRII NR. 64, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Lakeside 11 STRĂULEŞTI
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, servicii financiare, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
informaţii în domeniul asigurărilor, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de zidărie, supravegherea
construcţiei de clădiri, servicii de etanşarea
clădirilor/impermeabilizare clădiri, izolarea
clădirilor, informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, închiriere
echipamente de construcţii, demolarea clădirilor,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
instalare şi reparare de echipamente de
protecţie împotriva inundaţiilor, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, lucrări de instalaţie de apă şi

canal, servicii pentru acoperişuri, construcţia de
eşafodaje.

───────

(210) M 2020 00098
(151) 09/01/2020
(732) SC DENIER INVEST SRL-D, STR.

CURCUBEULUI NR. 13, JUDEŢUL
IAŞI, LUNCA CETATUII, IAȘI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
QueenCare

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

8. Ondulatoare pentru gene, ondulatoare
electrice manuale pentru păr, fiare de ondulat,
cleşti pentru ondulare păr, aparate de
epilat, electrice şi neelectrice, aparate pentru
perforarea urechilor, aparate de lustruit unghiile,
electrice şi neelectrice, plăci de par, maşini
de tuns părul, electrice şi neelectrice, de uz
personal, maşini electrice de impletit părul,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile
de mână pentru ondularea părului, instrumente
sterile pentru piercing, aparate cu laser pentru
epilare, altele decât cele medicale, seturi de
manichiură şi pedichiură, electrice şi neelectrice,
cleşti şi pile de unghii, electrice şi neelectrice,
unghiere, electrice şi neelectrice, curele de
ascuţit briciul, casete pentru briciuri/lame de
ras, lame de ras, aparate de ras electrice şi
neelectrice, foarfeci de tuns, truse de bărbierit,
aparate de tatuat.
21. Pensule pentru uz cosmetic, perii, piepteni,
ustensile cosmetice, produse de demachiere
(ustensile cosmetice), bureţi şi pensule de
machiaj, pudriere, pensule pentru contur de ochi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare, prezentarea de produse prin
intermediul comunicărilor media, în scopul
comerţului cu amănuntul, regruparea la un loc
în beneficiul terţilor a produselor din clasele
8 şi 21 (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite acestora achiziţionarea lor cât mai
comod, prin orice mijloace de vânzare cu
amănuntul, publicitate şi servicii de promovare
prin publicitate.
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───────

(210) M 2020 00099
(151) 09/01/2020
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BL. CL 7, ET. 3, AP. 10, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PETEREN

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

35. Publicitate, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de comerț cu amănuntul,
prin intermediul magazinelor sau prin mijloace
electronice, de materiale, echipamente și
unelte pentru construcții, servicii de comerț cu
amănuntul, prin intermediul magazinelor sau
prin mijloace electronice, de produse ce ţin
de domeniul bricolajului și al decoraţiunilor
pentru casă, birou, grădină, servicii de comerț
cu amănuntul, prin intermediul magazinelor
sau prin mijloace electronice, de materiale,
produse și mobilier pentru utilarea, amenajarea
și decorarea casei, birourilor și grădinii, servicii
de comerț cu ridicata de materiale, echipamente
și unelte pentru construcții, servicii de comerț cu
ridicata
de materiale, decorațiuni, produse și mobilier
pentru utilarea, amenajarea și decorarea casei,
birourilor și grădinii, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, gestiunea
afacerilor comerciale.
37. Construcţii de clădiri, etanşarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), instalarea şi

repararea alarmelor antifurt, servicii de
tâmplărie, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea uşilor şi ferestrelor, instalarea
echipamentelor de bucătărie, aplicarea tapetului,
informaţii legate de reparaţii, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, instalarea mobilei la
comandă, servicii de vopsire și decorare a
clădirilor, servicii de curățare, reparare și
întreținere a clădirilor.
39. Servicii de depozitare și transport a bunurilor.

───────

(210) M 2020 00100
(151) 09/01/2020
(732) MISTRETUL ALB S.R.L., STR.

COBADIN NR. 12, BL. M202,
SC. 1, ET. 7, AP. 30, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

QUBIO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 05.07.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#E4A140), verde
(HEX=#68A075)

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

29. Dulcețuri.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2020 00102
(151) 09/01/2020
(732) ADELA-MARIA LAZĂR, STR.

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

(540)
Green News TV

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

9. Aparate de transmisie și recepție pentru
difuzare de programe de televiziune, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere
a sunetelor, suporturi magnetice de date, camere
de filmat pentru difuzare, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginilor sau
datelor, dispozitive pentru tehnologia informației,
audiovizuale, multimedia și fotografice.
35. Difuzare de anunțuri publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, difuzarea
publicității pe Internet pentru terți, difuzarea de
materiale publicitare (pliante, broșuri și material
tipărit), publicitate online, servicii de publicitate și
marketing, servicii de
analiză și cercetare de piață, managementul și
administrarea afacerilor.
38. Difuzare de programe de televiziune,
transmitere de programe de televiziune, difuzare
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune și
radio prin rețele de cablu sau fără fir, emisiuni
televizate,
difuzare video, difuzare audio, difuzare prin
satelit, servicii de difuzare date, difuzare de
programe prin Internet, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de informații prin intermediul
televiziunii, servicii de difuzare video, audio și
TV, servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet.
41. Pregătire de programe de televiziune,
producție de programe de televiziune, închiriere
de programe de televiziune, prezentare de

programe de televiziune, montaj de programe
de televiziune, producție de programe educative
de televiziune, programe de televiziune prin
cablu (programare), servicii de producție de
programe de televiziune, producție de programe
de televiziune prin cablu, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune în direct, creare
de formate pentru programe de televiziune,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, furnizare de filme și de
programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și de
televiziune, servicii de înregistrare audio și video,
producție de emisiuni de televiziune, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video.

───────

(210) M 2020 00103
(151) 09/01/2020
(732) ROBERT-CONSTANTIN

RĂDEANU-HOLICOV, BDUL.
ȚUȚORA NR. 3, BL. B3, SC. E, ET.
1, AP. 8, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZENBOX
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(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, și anume:
produse alimentare și bă
uturi destinate oamenilor, produse alimentare
și băuturi destinate animalelor, țigări, articole
pentru fumat, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole de acoperit capul,
genți, poșete, valize, portofele, umbrele,
bijuterii, jucării, jocuri, articole de sport,
echipamente pentru sport, produse electronice,
produse electrocasnice, software, calculatoare,
telefoane, televizoare, produse și articole pentru
copii, produse și articole pentru animalele de
companie, produse veterinare, produse pentru
curățenie, produse pentru îngrijirea sănătății,
produse și articole pentru îngrijirea frumuseții,
produse pentru îngrijirea dinților, produse și
instrumente pentru ras, parfumuri, cosmetice,
cărți, ziare, reviste, articole de papetărie, articole
de birou, rechizite, mobilă, piese de mobilier,
produse textile pentru casă, produse textile
pentru baie și bucătă rie, produse de decorare și
amenajare a casei și grădinii, produse și articole
de decorare și amenajare a biroului, vopseluri,
materiale de construcții, unelte şi ustensile de
mână, mașini-unelte, lumânări, flori, aparate şi
instalaţii de iluminat, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de răcire, aparate
și instalații de producere a aburului, aparate
și instalații de gătit, aparate și instalații de
uscare, aparate și instalații de ventilare, aparate
și instalații de distribuire a apei şi de uz
sanitar, instrumente muzicale, rame, oglinzi,
veselă, tacâmuri, produse și articole pentru
bucatărie și baie, articole pentru gătit, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor (cu exceptia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putand 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, al platformelor online, al aplicațiilor
software sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț cu diverse produse și
bunuri prin intermediul magazinelor fizice,

precum și prin intermediul platformelor online,
a web site-urilor și a aplicațiilor software
online, servicii de agenții de import și
export, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de registru de cadouri, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
promovarea vânzarilor pentru terţi, promovare
de produse și servicii pentru terți, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate , închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 00104
(151) 09/01/2020
(732) S.C. LABORATOARELE

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

(540)

Fares 1929 IMUNOCLEAN

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Uleiuri esenţiale, creme, geluri, unguente
(preparate cosmetice).
5. Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare şi produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiţionare, siropuri, tincturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loţiuni, soluţii şi băuturi din
plante medicinale.

───────

(210) M 2020 00105
(151) 09/01/2020
(732) Robert-Constantin Rădeanu-

Holicov , BD. ȚUȚORA NR. 3, BL.
B3, SC. E, ET. 1, AP. 8, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

egora

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, și
anume: produse alimentare și băuturi destinate
oamenilor, mâncare și băuturi destinate

animalelor, țigări, articole pentru fumat, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole de acoperit capul, genți, poșete,
valize, portofele, umbrele, bijuterii, jucării, jocuri,
articole de sport, echipamente pentru sport,
produse electronice, produse electrocasnice,
software, calculatoare, telefoane, televizoare,
produse și articole pentru copii, produse și
articole pentru animalele de companie, produse
veterinare, produse pentru curățenie, produse
pentru îngrijirea sănătății, produse și articole
pentru îngrijirea frumuseții, produse pentru
îngrijirea dinților, produse și instrumente pentru
ras, parfumuri, cosmetice, cărți, ziare, reviste,
articole de papetărie, articole de birou, rechizite,
mobilă, piese de mobilier, produse textile
pentru casă, produse textile pentru baie și
bucătărie, produse de decorare și amenajare
a casei și grădinii, produse și articole de
decorare și amenajare a biroului, vopseluri,
materiale de construcții, unelte şi ustensile de
mână, mașini-unelte, lumânări, flori, aparate şi
instalaţii de iluminat, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de răcire, aparate
și instalații de producere a aburului, aparate
și instalații de gătit, aparate și instalații de
uscare, aparate și instalații de ventilare, aparate
și instalații de distribuire a apei şi de uz
sanitar, instrumente muzicale, rame, oglinzi,
veselă, tacâmuri, produse și articole pentru
bucatărie și baie, articole pentru gătit, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor (cu exceptia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putand 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, al platformelor online, al aplicațiilor
software sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț cu diverse produse și bunuri
prin intermediul magazinelor fizice, precum și
prin intermediul platformelor online, a web site-
urilor și a aplicațiilor software online, servicii
de import și export, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
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site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
registru de cadouri, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea vânzarilor pentru terţi,
promovare de produse și servicii pentru terți,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate , închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 00106
(151) 09/01/2020
(732) PDP FOOD SRL, STR. MIHAI

VODA VITEAZUL NR. 8A, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

RIDE EAT

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

(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 şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicitam protectie pentru

intreaga lista de produse incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicitam protectie pentru întreaga
listă de produse incluse in aceasta clasa conform
Clasificarii de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicitam protectie pentru
întreaga listă de servicii incluse in aceasta clasa
conform Clasificarii de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00107
(151) 09/01/2020
(732) TUDOR COMMUNICATION SRL,

STRADA: CULMEA VECHE NR.
2, PARTER, AP.4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 30592, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

2value

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.17

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#1887c2), galben
(HEX=#f9ec45, HEX=#e2a426)

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

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

───────
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(210) M 2020 00108
(151) 09/01/2020
(732) ROBERT-CONSTANTIN

RĂDEANU-HOLICOV, BD.
ȚUȚORA NR. 3, BL. B3, SCARA E,
ETAJ 1, AP. 8, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

buybuy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
27.05.17

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, și
anume: produse alimentare și băuturi destinate
oamenilor, mâncare și băuturi destinate
animalelor, țigări, articole pentru fumat, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole de acoperit capul, genți, poșete,
valize, portofele, umbrele, bijuterii, jucării, jocuri,
articole de sport, echipamente pentru sport,
produse electronice, produse electrocasnice,
software, calculatoare, telefoane, televizoare,
produse și articole pentru copii, produse și
articole pentru animalele de companie, produse
veterinare, produse pentru curățenie, produse
pentru îngrijirea sănătății, produse și articole
pentru îngrijirea frumuseții, produse pentru
îngrijirea dinților, produse și instrumente pentru
ras, parfumuri, cosmetice, cărți, ziare, reviste,
articole de papetărie, articole de birou, rechizite,
mobilă, piese de mobilier, produse textile pentru
casă, produse textile pentru baie și bucătărie,
produse de decorare și amenajare a casei
și grădinii, produse și articole de decorare și
amenajare a biroului, vopseluri, materiale de
construcții, unelte şi ustensile de mână, mașini-
unelte, lumânări, flori, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate și instalații de încălzire, aparate
și instalații de răcire, aparate și
instalații de producere a aburului, aparate și
instalații de gătit, aparate și instalații de uscare,
aparate și instalații de ventilare, aparate și

instalații de distribuire a apei şi de uz sanitar,
instrumente muzicale, rame, oglinzi, veselă,
tacâmuri, produse și articole pentru bucătărie și
baie, articole pentru gătit, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând 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, al platformelor online, al aplicațiilor
software sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț cu diverse produse și bunuri
prin intermediul magazinelor fizice, precum și
prin intermediul platformelor online, web site-
urilor și aplicațiilor software online, servicii de
import și export, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
registru de cadouri, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea vânzărilor pentru terţi,
promovare de produse și servicii pentru terți,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────
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(210) M 2020 00109
(151) 09/01/2020
(732) ROBERT-CONSTANTIN

RĂDEANU-HOLICOV, BD.
ȚUȚORA NR. 3, BL. B3, SCARA E,
ETAJ 1, AP. 8, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BAZZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, și
anume: produse alimentare și băuturi destinate
oamenilor, mâncare și băuturi destinate
animalelor, țigări, articole pentru fumat, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole de acoperit capul, genți, poșete,
valize, portofele, umbrele, bijuterii, jucării, jocuri,
articole de sport, echipamente pentru sport,
produse electronice, produse electrocasnice,
software, calculatoare, telefoane, televizoare,
produse și articole pentru copii, produse și
articole pentru animalele de companie, produse
veterinare, produse pentru curățenie, produse
pentru îngrijirea sănătății, produse și articole
pentru îngrijirea frumuseții, produse pentru
îngrijirea dinților, produse și instrumente pentru
ras, parfumuri, cosmetice, cărți, ziare, reviste,
articole de papetărie, articole de birou, rechizite,
mobilă, piese de mobilier, produse textile pentru
casă, produse textile pentru baie și bucătărie,
produse de decorare și

amenajare a casei și grădinii, produse și articole
de decorare și amenajare a biroului, vopseluri,
materiale de construcții, unelte şi ustensile de
mână, mașini-unelte, lumânări, flori, aparate şi
instalaţii de iluminat, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de răcire, aparate
și instalații de producere a aburului, aparate și
instalații de gătit, aparate și instalații de uscare,
aparate și instalații de ventilare, aparate și
instalații de distribuire a apei şi de uz sanitar,
instrumente muzicale, rame, oglinzi, veselă,
tacâmuri, produse și articole pentru bucătărie și
baie, articole pentru gătit, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând 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, al platformelor online, al aplicațiilor
software sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț cu diverse produse și bunuri
prin intermediul magazinelor fizice, precum și
prin intermediul platformelor online, web site-
urilor și aplicațiilor software online, servicii de
import și export, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
registru de cadouri, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea vânzărilor pentru terţi,
promovare de produse și servicii pentru terți,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────
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(210) M 2020 00110
(151) 09/01/2020
(732) STREAMING SERVICES SRL,

LT. IONESCU BAICAN NR. 53,
AP. 4, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNICORN AGENCY

(531) Clasificare Viena: 04.03.09; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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.

───────

(210) M 2020 00111
(151) 09/01/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

ELECTROMOBILITATE - AERO,
STR. ECHINOCTIULUI NR. 3,
050208, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AERO

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.16; 26.11.08; 15.09.10

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────


