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Cereri Mărci publicate în 16/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03798 09/06/2020 S.C. GEORGIANA & FLORIN

S.R.L.
SIBIANCA www.sibianca.ro

2 M 2020 03799 09/06/2020 CLUB SPORTIV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

SPORTING JUNIORUL VS 2009

3 M 2020 03800 09/06/2020 ALIN-FLORIN LUPEA GlobalPort Retail

4 M 2020 03801 09/06/2020 EXPLORER ONE S.R.L. LA COSTEL

5 M 2020 03802 09/06/2020 SC CASA AUTO LEȚCANI SRL MALL AUTO

6 M 2020 03806 09/06/2020 DIANA-ELENA IONESCU JOFIELLE

7 M 2020 03807 09/06/2020 ANDREIA NICULESCU STROP Gourmet

8 M 2020 03809 09/06/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL SANIUM

9 M 2020 03811 09/06/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL FERTIMAXX

10 M 2020 03812 09/06/2020 SC BEST BITE SRL JAR & BERE

11 M 2020 03813 09/06/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL FERTITIM

12 M 2020 03814 09/06/2020 SC BEST BITE SRL nish

13 M 2020 03815 09/06/2020 ROLLER COASTER SRL UP UNITED PENCILS

14 M 2020 03816 09/06/2020 NICOLETA CARAVELE P PATISIÉR

15 M 2020 03817 09/06/2020 ROYAL HOSPITAL SRL CENTRUL SÂNULUI ROYAL
HOSPITAL BUCHAREST

16 M 2020 03818 09/06/2020 INTERNA HOME STUDIO SRL METRICA BUCĂTĂRIA ALL-
INCLUSIVE

17 M 2020 03819 09/06/2020 SC POLTERGEIST SRL CASA INSTALATORILOR

18 M 2020 03820 09/06/2020 S.C. FLOR DE LOS ANDES
S.R.L.

FLORANDES Magia trandafirilor
din Anzi

19 M 2020 03821 09/06/2020 SYMMETRICA S.R.L. ECO NATURA

20 M 2020 03822 09/06/2020 S.C. THE CHEESECAKE
HOUSE S.R.L.

The Cheesecake House simple
& sweet

21 M 2020 03823 09/06/2020 ANDREI GHEORGHE CHIRIAC EGREGORA

22 M 2020 03824 09/06/2020 SC ZENTHINK SRL AraHR

23 M 2020 03825 09/06/2020 SC BABYLON ART HOUSE SRL La de mare

24 M 2020 03826 09/06/2020 ADRIAN CATANOIU Mărgineni

25 M 2020 03827 09/06/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL
MARIANA PORST

FAMOUS BURGER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 03828 09/06/2020 ADRIAN GRAMESCU iQUA

27 M 2020 03829 09/06/2020 HAPPY TASTERY SRL Kopt

28 M 2020 03831 09/06/2020 ATELIERUL MIC PRODCOM
SRL

NEW YORK BAKERS
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(210) M 2020 03798
(151) 09/06/2020
(732) S.C. GEORGIANA & FLORIN

S.R.L., COMUNA JINA NR. 384,
JUDEȚUL SIBIU, SAT JINA, SIBIU,
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)

SIBIANCA www.sibianca.ro

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 01.03.02;
06.19.11; 24.07.01; 25.01.06; 25.01.15;
08.03.08; 08.05.03; 08.05.25; 19.01.12;
27.05.01; 29.01.15

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

(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 protecție 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
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 protecție 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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 03799
(151) 09/06/2020
(732) CLUB SPORTIV SPORTING

JUNIORUL VASLUI, STR. PENES
CURCANUL NR. 6, JUDEȚUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

SPORTING
JUNIORUL VS 2009

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 21.03.01;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.07.01; 27.07.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru, alb

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

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

───────

(210) M 2020 03800
(151) 09/06/2020
(732) ALIN-FLORIN LUPEA, STR.

MURGENI NR. 3, BL. L29, SC.
A, ET.7, AP. 43, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 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)

GlobalPort Retail

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 27.05.01;
27.05.17

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

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 protecție
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
protecție 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
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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 protecție 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 protecție
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 protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii. (Solicităm protecție 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 protecție 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
protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

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 protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse 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 protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 03801
(151) 09/06/2020
(732) EXPLORER ONE S.R.L., STR.

VIILOR NR. 18, JUDEȚUL ALBA,
SEBES, ALBA, 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)

LA COSTEL

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03802
(151) 09/06/2020
(732) SC CASA AUTO LEȚCANI SRL,

SAT LEȚCANI NR. 1115 NR.
CADASTRAL 60186 ȘI 60186-C1,
CF 60186, JUDEȚUL IAȘI, SAT
LEȚCANI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

MALL AUTO

(531) Clasificare Viena: 21.01.13; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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───────

(210) M 2020 03806
(151) 09/06/2020
(732) DIANA-ELENA IONESCU,

DOAMNA STANCA NR. 38,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

(540)

JOFIELLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
25.01.25

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

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

───────

(210) M 2020 03807
(151) 09/06/2020
(732) ANDREIA NICULESCU, STR.

BRAZILIEI 1-3, SC. A, ET. 2, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STROP Gourmet
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(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03809
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 262, JUD.
TIMIS, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
SANIUM

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

3. Detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
comerciali de rufe, detergenți pentru curățarea
automobilelor, detergenți pentru spălarea
vaselor, detergenți de uz casnic, detergenți
pentru vasul WC, detergenți ecologici de rufe,
detergenți de uz menajer, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți lichizi pentru mașina
de spălat vase, detergenți de rufe pentru
curățare de uz menajer, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți, alții
decât cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical.
5. Dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți de uz
medical, dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante de uz menajer, dezinfectante
pentru WC-uri chimice, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, dezinfectanți
pentru aparate și instrumente dentare, produse
dezinfectante pentru bazine de înot, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic.

───────

(210) M 2020 03811
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 262, JUD.
TIMIS, ULIUC, 307361, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
FERTIMAXX

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

1. Fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte organice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte artificiale,
îngrășăminte sintetice, îngrășăminte naturale,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
azotate, îngrășăminte amestecate, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte pentru gazon,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
fără clor, îngrășăminte pentru agricultură,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru iarbă, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
și gunoi de grajd, îngrășăminte cu clorură
de potasiu, îngrășăminte conținând azot
și magneziu, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte (soluții) cu eliberare lentă,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
pe bază fosfați micști, îngrășăminte pe bază
de rumeguș, îngrășăminte pe bază de potasiu,
îngrășăminte pentru plante de interior, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
utilizate pentru iarbă și pășuni, îngrășăminte
pe bază de superfosfați micști, îngrășăminte
pe bază de superfosfat triplu, îngrășăminte
pe bază de superfosfat dublu, îngrășăminte
naturale realizate din componente marine,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte obținute prin tratarea
deșeurilor cu râme, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, îngrășăminte sub formă de humus
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, îngrășăminte și produse chimice
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
amestecuri de produse chimice și materiale
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naturale utilizate ca îngrășăminte agricole,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere rapidă,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură.

───────

(210) M 2020 03812
(151) 09/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI
, IAŞI
, IAȘI, ROMANIA

(540)

JAR & BERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2020 03813
(151) 09/06/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL

, STR. PRINCIPALĂ NR. 262C,
JUDEŢUL TIMIŞ
, ULIUC, 307361, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
FERTITIM

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

1. Fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
săruri (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte), zgură (îngrășăminte),
îngrășăminte organice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte artificiale,
îngrășăminte sintetice, îngrășăminte
naturale, fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
multinutritive, îngrășăminte hidroponice,
îngrășăminte chimice, îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte azotate, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru gazon, îngrășăminte pentru

iarbă, îngrășăminte fără clor, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, alge marine (îngrășăminte),
îngrășăminte pentru iarbă, compoziții pentru
îngrășăminte, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru uz casnic, aditivi chimici
pentru îngrășăminte, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
și gunoi de grajd, îngrășăminte cu clorură
de potasiu, îngrășăminte conținând azot și
magneziu, materiale fibroase utilizate ca
îngrășăminte, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte (soluții) cu eliberare lentă,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
pe bază de fosfați micști, îngrășăminte pe
bază de rumeguș, îngrășăminte pe bază
de potasiu, îngrășăminte pentru plante de
interior, compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge
marine, îngrășăminte utilizate pentru iarbă și
pășuni, îngrășăminte pe bază de superfosfați
micști, îngrășăminte pe bază de superfosfat
triplu, îngrășăminte pe bază de superfosfat
dublu, îngrășăminte naturale realizate din
componente marine, îngrășăminte de grădină cu
eliberare controlată, îngrășăminte pe bază de
compuși modificați chimic, îngrășăminte obținute
prin tratarea deșeurilor cu râme, substanțe
chelatoare utilizate ca îngrășăminte pentru
frunzișul plantelor, îngrășăminte sub formă
de humus utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
substanțe nutritive (îngrășăminte) sub formă
lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare pe
recolte în timpul perioadelor de creștere rapidă,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte în
timpul perioadelor de creștere cu dificultate.

───────
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(210) M 2020 03814
(151) 09/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI
, IAŞI
, IAȘI, ROMANIA

(540)

nish

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
41. Cluburi de noapte (divertisment).
43. Restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 03815
(151) 09/06/2020
(732) ROLLER COASTER SRL, STR.

PRESEI NR. 1, BL. 28, SC. 1,
AP. 16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UP UNITED PENCILS

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.02;
27.05.04

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

35. Servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin
radio și televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio și la
televizor.
41. Servicii de producție de filme, producție de
filme cinematografice de animație, producție de
filme în
studiouri, producție de spectacole și filme,
producție de filme de cinematograf, producție de
filme pentru
cinematografe, producție de filme pentru
televiziune, producție de filme video, producție
de filme
cinematografice, producție de filme formative.

───────

(210) M 2020 03816
(151) 09/06/2020
(732) NICOLETA CARAVELE, STR.

TULNICI NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET.
1, AP. 3, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

P PATISIÉR

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.24

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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,
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sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03817
(151) 09/06/2020
(732) ROYAL HOSPITAL SRL, STR.

LĂMÂIŢEI NR. 37, CORP A,
MANSARDĂ, AP. 3, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CENTRUL SÂNULUI ROYAL
HOSPITAL BUCHAREST

(531) Clasificare Viena: 02.03.05; 27.05.01;
27.05.11; 24.17.25; 26.01.14; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 03818
(151) 09/06/2020
(732) INTERNA HOME STUDIO SRL,

BD. FERDINAND I NR. 70,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
021383, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

METRICA BUCĂTĂRIA
ALL-INCLUSIVE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.04.02

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fff200), alb, negru

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

20. Mobilier de bucătărie, mobilă și mobilier.
42. Servicii de design mobilier.

───────

(210) M 2020 03819
(151) 09/06/2020
(732) SC POLTERGEIST SRL , STR.

LACULUI NR. 1, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TM, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CASA INSTALATORILOR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenție de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────
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(210) M 2020 03820
(151) 09/06/2020
(732) S.C. FLOR DE LOS ANDES S.R.L.,

ALEEA FIZICIENILOR NR. 11, BL.
3E, SC. A, ET. 3, AP. 19, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLORANDES Magia
trandafirilor din Anzi

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
06.01.04; 05.05.20; 05.05.21

(591) Culori revendicate:verde, galben, gri
închis, gri deschis

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

35. Servicii de import și servicii de comerț cu flori.
───────

(210) M 2020 03821
(151) 09/06/2020
(732) SYMMETRICA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 27, JUD.
SUCEAVA, COMUNA VEREŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ECO NATURA

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, bolovani de pavaj, plăci de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,

pietre de pavaj din beton, blocuri de pavaj din
beton, blocuri de pavaj luminoase, nemetalice,
dale din beton pentru pavajul șoselelor, blocuri
de pavaj realizate din materiale nemetalice,
pavele luminoase, pavele din asfalt, pavele din
lemn, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
din plastic pentru peisagistică, borduri de gazon,
nu din metal, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, dale, dale nemetalice, dale
din marmură, dale de piatră, dale din beton, dale
nemetalice pentru construcții, dale nemetalice
pentru pardoseală, dale de piatră naturala, dale
și plăci din piatră naturala, rigole (nemetalice),
suporturi nemetalice pentru rigole, trepte de scări
nemetalice, elemente de construcție din beton,
elemente din beton pentru pavat, elemente
prefabricate de construcții, din beton, elemente
prefabricate de construcții, din beton, elemente
din beton splitate, elemente din beton
antichizate, jardiniere (de zidărie), jardiniere din
beton, blocuri de zidărie, garduri nemetalice,
stâlpi de gard nemetalici, panouri de gard
nemetalice, grinzi de gard nemetalice, stâlpi de
gard, din materiale nemetalice, țăruși pentru
garduri, nu din metal, placare nemetalică pentru
fațade, materiale pentru placare nemetalice,
placare (nemetalică) pentru ferestre, plăci pentru
placare (nemetalice), panouri (nemetalice)
pentru placare pereți, panouri de placare din
materiale nemetalice.

───────

(210) M 2020 03822
(151) 09/06/2020
(732) S.C. THE CHEESECAKE HOUSE

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA NR.
14, JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
010434, MUREȘ, ROMANIA

(540)

The Cheesecake
House simple & sweet
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(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.24; 26.05.02;
26.01.03; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08

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

clase:
30. Torturi, torturi vegane, prăjituri cu brânză,
biscuiți umpluți cu brânză, cremă de bezea,
bomboane bezea.

───────

(210) M 2020 03823
(151) 09/06/2020
(732) ANDREI GHEORGHE CHIRIAC,

BLD. NICOLAE BĂLCESCU NR.
16, SC. B, ET. 4, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EGREGORA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2020 03824
(151) 09/06/2020
(732) SC ZENTHINK SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, CORPUL
A, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011754,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AraHR

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

9. Sisteme informatice (echipamente).
───────

(210) M 2020 03825
(151) 09/06/2020
(732) SC BABYLON ART HOUSE

SRL, STR. STANILESTI NR.
9A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La de mare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
02.09.19

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

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

───────

(210) M 2020 03826
(151) 09/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI-CORABITA, JUD.
VRANCEA, COMUNA SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Mărgineni

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03827
(151) 09/06/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FAMOUS BURGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.07.25;
01.01.03

(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)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
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)
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 03828
(151) 09/06/2020
(732) ADRIAN GRAMESCU, STR.

MARIN PREDA NR. 3, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
iQUA

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

1. Produse chimice pentru purificarea apei.
7. Pompe cu osmoză inversă.
11. Rezervoare de apă, distribuitoare de apă,
filtre de apă, aparate pentru controlul alimentării
cu apă, aparate pentru îndepărtarea calcarului
din apă, aparate de desalinizare a apei
care utilizează osmoza inversă, unități de
filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), elemente (aparate) pentru
osmoză inversă pentru reducerea conținutului
de sare din apă, elemente (aparate) pentru
osmoză inversă pentru reducerea gustului sălciu
al apei, reductoare de debit pentru unități
de purificare a apei prin osmoză inversă,
elemente (aparate) pentru osmoză inversă de uz
industrial utilizate în reducerea conținutului de
sare din apă, filtre pentru tratarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, instalații
pentru tratarea apei prin procese osmotice,
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filtre pentru purificarea apei, aparate portabile
pentru purificarea apei, aparate și mașini pentru
purificarea apei, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, aparate pentru purificarea apei, de uz
casnic, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei.
30. Gheață (apă congelată).
32. Apă potabilă, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă plată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, apă
potabilă purificată.
40. Tratarea și purificarea apei.

───────

(210) M 2020 03829
(151) 09/06/2020
(732) HAPPY TASTERY SRL,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR. 25, BL. C1-5, SC. C1, ET. 7,
AP. 26, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Kopt

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie.

───────

(210) M 2020 03831
(151) 09/06/2020
(732) ATELIERUL MIC PRODCOM

SRL, CALEA DOROBANTILOR
NR. 59, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEW YORK BAKERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
01.01.05; 05.07.02

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

30. Produse de brutărie.
───────



ERATĂ 

 

SC ALOMAR HAPPY SRL 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 03311 depusă pentru înregistrarea mărcii 
DEER music, publicată în data de 27.05.2020 numelecorect al solicitantului este : 



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/03657/02.06.2020, publicată 

la data de 09.06.2020, se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi 

publicare nu a intrat în contul Osim. 

 


