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Cereri Mărci publicate în 17/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00928 10/02/2020 SINAN AHMAD WhiteDay WET TOWELS

2 M 2020 00931 10/02/2020 SNACK 4U CONCEPT SRL Snack 4U

3 M 2020 00941 10/02/2020 DRAGOŞ-EUGEN DAMIAN Cumpără ''FABRICAT ÎN
ROMÂNIA''

4 M 2020 00942 10/02/2020 SIMION-DAN CALINA ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4

5 M 2020 00943 10/02/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

EUROTOX

6 M 2020 00944 10/02/2020 SC LILA ROSSA ENGROS SRL UVLED

7 M 2020 00945 10/02/2020 SC LILA ROSSA ENGROS SRL SUNUV

8 M 2020 00946 10/02/2020 SC LILA ROSSA ENGROS SRL SUN

9 M 2020 00947 10/02/2020 ADRIAN VARTOLOMEI PROFMAT Calitatea la îndemână

10 M 2020 00948 10/02/2020 S.C. PRODIFLEX INVEST S.R.L. Alessandro Design

11 M 2020 00949 10/02/2020 S.C. QUATTRO IMPEX S.R.L. qrocs

12 M 2020 00950 10/02/2020 S.C. DARIENSEM S.R.L. Molda HRANĂ PENTRU CÂINI
NOI HRĂNIM CÂINII ROMÂNIEI!

13 M 2020 00951 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

EasyDO

14 M 2020 00952 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

FirstLock

15 M 2020 00953 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

KeyPaaS

16 M 2020 00954 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

JustLock

17 M 2020 00955 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

H24M

18 M 2020 00956 10/02/2020 S.C. EASYDO DIGITAL
TECHNOLOGIES S.R.L.

Easydo CMS

19 M 2020 00957 10/02/2020 SC CORPORATE OFFICE
SOLUTIONS SRL

CREATORS OF HUMAN
SPACES

20 M 2020 00958 10/02/2020 BRODMAX PROMO S.R.L. BRODMAX CREATIVE
EMBROIDERY

21 M 2020 00959 10/02/2020 SC CORPORATE OFFICE
SOLUTIONS SRL

COS healthcare

22 M 2020 00960 10/02/2020 BRODMAX PROMO S.R.L. ZENMAN -BUCOVINA-
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 00961 10/02/2020 SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL
cos office

24 M 2020 00962 10/02/2020 SC CORPORATE OFFICE
SOLUTIONS SRL

cos hospitality

25 M 2020 00963 10/02/2020 SC CORPORATE OFFICE
SOLUTIONS SRL

cos education

26 M 2020 00964 10/02/2020 SC CERASUS GRUP SRL Panere

27 M 2020 00965 10/02/2020 COLBYFOOD SRL Il Viaggio

28 M 2020 00966 10/02/2020 COMPANIA NATIONALA
ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA

CRF

29 M 2020 00967 10/02/2020 COMPANIA NATIONALA
ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA

CARFIL

30 M 2020 00968 10/02/2020 COMPANIA NATIONALA
ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA

CARFIL

31 M 2020 00969 10/02/2020 OCCIDENT PRESTIGE
CONSTRUCT S.R.L.

S SIMFONY

32 M 2020 00970 10/02/2020 MATACHE BERARU SRL Ground Zero

33 M 2020 00971 10/02/2020 DIANA MIHAELA TOMA informaţia Bucureşti

34 M 2020 00972 10/02/2020 ELBI LIGHT & POWER
DISTRIBUTION SRL

elbi LIGHT & POWER
distribution

35 M 2020 00973 10/02/2020 ELBI ENERGY PROJECTS SRL elbi ENERGY projects

36 M 2020 00975 10/02/2020 MIHAELA BĂDIN DOMIŢE CU ALTIŢE

37 M 2020 00976 10/02/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

EXPOZIŢIA JUDEŢEANĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

38 M 2020 00977 10/02/2020 BEBE DESIGN ART SRL bebe design

39 M 2020 00978 10/02/2020 ASOCIATIA MAGICAMP NAVIMED

40 M 2020 00979 10/02/2020 EUROPARUS SRL Bonina

41 M 2020 00980 10/02/2020 ZDROVIT ROMANIA SRL VIZIK

42 M 2020 00981 10/02/2020 SC FLORARIA IRIS SRL IRIS FLORARI DIN 1970

43 M 2020 00982 10/02/2020 MIHAI-STELIAN GABOR GABOR

44 M 2020 00983 10/02/2020 Carrefour Romania SA punem preț pe plastic

45 M 2020 00984 10/02/2020 SLY NUTRITIA S.R.L. Sly NUTRIȚIA

46 M 2020 00985 10/02/2020 CALIN ALEXANDRU NEDELCU Sly
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 00986 10/02/2020 ÁRPÁD TŐRŐK A&Z ZIP BAND

48 M 2020 00987 10/02/2020 RARES-IONUT DUMITRU HC 600

49 M 2020 00988 10/02/2020 KFZ-MAG IMPEX SRL On Set THE DELICIOUS THRILL

50 M 2020 00989 10/02/2020 AVICARVIL SRL La Provincia Pui de țară

51 M 2020 00990 10/02/2020 MISO MEDICAL SRL MISOMEDICAL

52 M 2020 00991 10/02/2020 AVICARVIL SRL La Provincia Pui de curte

53 M 2020 00992 10/02/2020 OANA-GEORGIANA
CORCODEL

Fustiţe cu Luminiţe

54 M 2020 00993 10/02/2020 REALLIZE CONSULT SRL CONSTRUCTIV

55 M 2020 00994 10/02/2020 SC ARIS RUNNING GOODS
SRL

Infinity Run

56 M 2020 00995 10/02/2020 FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

CASCAVAL DEJA FELIAT

57 M 2020 00996 10/02/2020 RELIABLE SOLUTIONS GROUP
SRL

RSGE Reliable Solutions Group
Experts

58 M 2020 00997 10/02/2020 ALEXANDRU RADUCANU SCHOOL OF LIGHT

59 M 2020 00998 10/02/2020 BONITA FOOD CONSULTING
SRL

Passion Box
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(210) M 2020 00928
(151) 10/02/2020
(732) SINAN AHMAD, STR. DOAMNA

GHICA NR. 18, BL. 3BIS, SC.1, ET.
2, AP. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WhiteDay WET TOWELS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
3. Servețele pentru bebeluși impregnate cu
preparate de curățare, servețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, servețele impregnate cu
preparate pentru demachiere , servețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, servețele umede
pentru mâini impregnate cu loțiune cosmetică,
servețele umede impregnate cu un produs
de curățat, servețele umede impregnate cu
detergent pentru spălat vase.
5.  Servețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
servețele pentru bebeluși (de uz medical),
prosoape sanitare / servețele sanitare /
absorbante sanitare, servețele impregnate cu
loțiuni farmaceutice .
35. Servicii de agenții de import-export,
regruparea la un loc în avantajul terților a
produselor solicitate în clasele 3 și 5 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod
prin magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web, prin intermediul caselor de comenzi și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 00931
(151) 10/02/2020
(732) SNACK 4U CONCEPT SRL,

BD. TIMISOARA NR. 17A, BLOC
106A, SC. A, AP. 4, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Snack 4U

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, 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, alimente, respectiv:
sandvișuri și prăjituri.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2020 00941
(151) 10/02/2020
(732) DRAGOŞ-EUGEN DAMIAN, STR.

DANIEL CIUGUREANU NR. 5-7,
AP. 2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cumpără ''FABRICAT
ÎN ROMÂNIA''

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.01; 25.01.25; 26.11.07

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, gri

(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
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uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunatorilor, fungicide,
erbicide, preparate sanitare pentru igienă
personală, altele decât articolele de toaletă,
scutece pentru copii şi pentru incontinenţă,
deodorante, altele decât cele de uz uman
sau veterinar, şampoane medicinale, săpunuri,
loţiuni şi paste de dinţi, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normala sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate
pentru uz medical sau veterinar.
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, bandaje de sustinere şi
îmbrăcăminte specială de uz medical, respectiv,
articole de îmbrăcăminte de compresie,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
încălţăminte ortopedică, articole, instrumente şi
dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie şi
naştere, respectiv, cupe menstruale, pesare,
prezervative, saltele pentru naştere, forcepsuri,
articole şi dispozitive terapeutice şi protetice
pentru implantare compuse din materiale
artificiale sau sintetice, respectiv, implanturi
chirurgicale formate din materiale artificiale,
sâni artificiali, stimulatoare cerebrale, implanturi
biodegradabile de fixare a oaselor, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
respectiv, fotolii de uz medical sau stomatologic,
saltele pneumatice pentru scopuri medicale,
mese de operaţie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri în scopul vânzării
sau al cumpărării acestora prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comanda prin poştă sau
prin mijloace electronice, site-uri web sau
emisiuni de tip teleshopping, servicii constând
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor 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, publicitate în
legatură cu alte servicii.

───────

(210) M 2020 00942
(151) 10/02/2020
(732) SIMION-DAN CALINA, ALE.

ADRIAN URUCU NR. 4, BL. N17,
SC. 4, ET. 3, AP. 38, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.17; 26.01.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00943
(151) 10/02/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL , SOS. MIHAI BRAVU NR.
2119, CAMERA 1, SECTOR 2
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROTOX

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

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00944
(151) 10/02/2020
(732) SC LILA ROSSA ENGROS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI
NR.81A, CONSTRUCŢIE C1,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

UVLED

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roz, alb
(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 (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).
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).

───────

(210) M 2020 00945
(151) 10/02/2020
(732) SC LILA ROSSA ENGROS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI
NR.81A, CONSTRUCŢIE C1,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SUNUV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 (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).
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).
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───────

(210) M 2020 00946
(151) 10/02/2020
(732) SC LILA ROSSA ENGROS SRL,

BULEVARDUL VOLUNTARI
NR.81A, CONSTRUCŢIE C1,
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 (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).
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).

───────

(210) M 2020 00947
(151) 10/02/2020
(732) ADRIAN VARTOLOMEI, STR.

ECATERINA VARGA NR. 85A,
AP. 6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

PROFMAT Calitatea
la îndemână

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 18.01.23; 02.09.14

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(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 (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
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00948
(151) 10/02/2020
(732) S.C. PRODIFLEX INVEST S.R.L.,

STR. SERGENT DAVID ILIE NR. 2,
MANSARDA, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Alessandro Design

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

11. Corpuri de iluminat, lustre, candelabre
electrice, veioze de noptieră.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terţilor a corpurilor de iluminat, lustrelor, veiozelor
de noptieră, candelabrelor electrice pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 00949
(151) 10/02/2020
(732) S.C. QUATTRO IMPEX S.R.L.,

STR. DORNEI NR. 9, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

qrocs

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.12; 26.11.07

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(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
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).
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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 00950
(151) 10/02/2020
(732) S.C. DARIENSEM S.R.L., STR.

STEFAN CEL MARE NR. 278A,
JUDEȚUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

Molda HRANĂ PENTRU
CÂINI NOI HRĂNIM
CÂINII ROMÂNIEI!

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.20; 03.04.01; 03.01.08;
03.07.24

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

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

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).
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 00951
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
EasyDO

(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 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)

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2020

(210) M 2020 00952
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
FirstLock

(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 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)

───────

(210) M 2020 00953
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
KeyPaaS

(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 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)

───────

(210) M 2020 00954
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
JustLock

(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 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)

───────
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(210) M 2020 00955
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
H24M

(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 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)

───────

(210) M 2020 00956
(151) 10/02/2020
(732) S.C. EASYDO DIGITAL

TECHNOLOGIES S.R.L., STR.
COLTEI NR. 38, CAMERA 3, BL.
CORP B2, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Easydo CMS

(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 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)

───────

(210) M 2020 00957
(151) 10/02/2020
(732) SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

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

(540)
CREATORS OF

HUMAN SPACES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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)
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
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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)
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)
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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (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)
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)
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 00958
(151) 10/02/2020
(732) BRODMAX PROMO S.R.L., SAT

HORODNICENI, STR. SUCEVEI
NR. 170, JUD. SUCEAVA,
COMUNA HORODNICENI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

BRODMAX CREATIVE
EMBROIDERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.14;
09.05.01; 26.01.01; 25.01.25

(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 00959
(151) 10/02/2020
(732) SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

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

(540)

COS healthcare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.02.01

(591) Culori revendicate:gri, verde
(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)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (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)

───────

(210) M 2020 00960
(151) 10/02/2020
(732) BRODMAX PROMO S.R.L., SAT

HORODNICENI, STR. SUCEVEI
NR. 170, JUD. SUCEAVA,
COMUNA HORODNICENI,
SUCEAVA, 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)

ZENMAN -BUCOVINA-

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.12; 09.07.09

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de produse
textile, articole de îmbrăcăminte si încălțăminte,
genți, curele, accesorii, huse de telefon, pălării,
portofele, accesorii vestimentare, Prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, Administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul de produse textile, articole
de îmbrăcăminte si încălțăminte, genți, curele,
accesorii, huse de telefon, pălării, portofele,
accesorii vestimentare, Servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte si încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, genți, curele,
accesorii, huse de telefon, portofele, accesorii
vestimentare, Servicii de publicitate referitoare
la produsele textile, articole de îmbrăcăminte
si încălțăminte, genți, curele, huse de telefon,
pălării, portofele, accesorii
vestimentare.

───────
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(210) M 2020 00961
(151) 10/02/2020
(732) SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

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

(540)

cos office

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 26.05.01

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

clase:
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).
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).
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).
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).
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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).
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).
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).

───────
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(210) M 2020 00962
(151) 10/02/2020
(732) SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

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

(540)

cos hospitality

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 29.01.06;
27.05.01; 26.05.01

(591) Culori revendicate:gri, violet
(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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────

(210) M 2020 00963
(151) 10/02/2020
(732) SC CORPORATE OFFICE

SOLUTIONS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI
NR. 73-81, CORP 2, ET. 1,
BUCUREŞTI, 013685, ROMANIA

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

(540)

cos education

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 26.05.01

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(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).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (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).

───────
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(210) M 2020 00964
(151) 10/02/2020
(732) SC CERASUS GRUP SRL, SAT

COTNARI, NR, CADASTRAL
60131, JUDEŢUL IAŞI, COMUNA
COTNARI, 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)

Panere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01
(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.
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).
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 00965
(151) 10/02/2020
(732) COLBYFOOD SRL, BLD. TRAIAN

NR. 17, BL. A4, SC. B, AP. 26, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
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)

Il Viaggio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00966
(151) 10/02/2020
(732) COMPANIA NATIONALA

ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA, STR.
ZIZINULUI NR. 119, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
CRF

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

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).
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii (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).
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 00967
(151) 10/02/2020
(732) COMPANIA NATIONALA

ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA, STR.
ZIZINULUI NR. 119, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARFIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

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

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
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acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii (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).
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 00968
(151) 10/02/2020
(732) COMPANIA NATIONALA

ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CARFIL SA, STR.
ZIZINULUI NR. 119, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARFIL

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

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

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

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).
13. Arme de foc, muniţie şi proiectile, explozivi,
artificii (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).
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).

───────
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(210) M 2020 00969
(151) 10/02/2020
(732) OCCIDENT PRESTIGE

CONSTRUCT S.R.L., BLD. I.C.
BRĂTIANU NR. 60, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

S SIMFONY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 05.05.20

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

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

───────

(210) M 2020 00970
(151) 10/02/2020
(732) MATACHE BERARU SRL, STR.

LIVEZII NR. 37A, JUDEŢUL ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Ground Zero

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere blondă, bere brună, bere de grâu,
înlocuitor de bere, must de bere, bere din malţ,
bere fără alcool,
bere și produse de bere, bere neagră
englezească (porter), IPA (bere blondă indiană),
bere îmbogățită cu
minerale, coctailuri pe bază de bere, bere neagră
(cu malț prăjit), bere cu conținut caloric scăzut,
băuturi
pe bază de bere, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, beri aromatizate, beri artizanale,
extracte din hamei pentru
fabricarea berii, bere din extract de rădăcini,
băuturi nealcoolice din malț, cidru fără alcool,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe şi
sucuri de legume, băuturi cu suc de ghimbir.
33. Băuturi slab alcoolizate, băuturi aperitiv,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, cidru, extracte din fructe cu alcool.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu berea, publicitate, activităţi şi
produse promoţionale în legătură cu berea,
regruparea în avantajul terţilor a
produselor în legătură cu berea (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în locaţii
specializate, promovare, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare
(procesare) de bere, fabricarea de cidru pentru
alte persoane.
43. Servicii de baruri care servesc bere, servicii
de alimentaţie publică, inclusiv prin comenzi la
domiciliu, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de snack-baruri, fast-fooduri, cafenele,
bufeturi şi localuri pentru fast-food,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering, servicii de catering
de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 00971
(151) 10/02/2020
(732) DIANA MIHAELA TOMA , STR.

CIOCARLIEI NR. 11B, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT TAMASI, ILFOV, ROMANIA

(540)

informaţia Bucureşti

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24

(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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00972
(151) 10/02/2020
(732) ELBI LIGHT & POWER

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
ALEXANDRIEI NR. 203A, CAMERA
NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

elbi LIGHT &
POWER distribution

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 26.11.01;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învatare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, dispozitive pentru
stingerea incendiilor.
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).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/02/2020

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 00973
(151) 10/02/2020
(732) ELBI ENERGY PROJECTS

SRL, ŞOS. ALEXANDRIEI NR.
203A, CAMERA NR. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

elbi ENERGY projects

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.11.01;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învatare,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul energiei
electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi

magnetice de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
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 00975
(151) 10/02/2020
(732) MIHAELA BĂDIN, STR. ŞTIRBEI

VODĂ NR. 166, BL. 20, SC. 1, ET.
8, AP. 29, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOMIŢE CU ALTIŢE

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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───────

(210) M 2020 00976
(151) 10/02/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL , STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI JUDEŢUL ILFOV , SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EXPOZIŢIA JUDEŢEANĂ
DE SPORT COLUMBOFIL

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online.
41. Activităţi sportive.

───────

(210) M 2020 00977
(151) 10/02/2020
(732) BEBE DESIGN ART SRL,

COMUNA MONEASA NR. 35,
JUDEŢUL ARAD, SAT MONEASA,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ GHEORGHE
BRĂTILĂ CRISTINA
, STR. SFINȚII VOIEVOZI NR. 1
BIS, CASA 1, JUDEŢUL ILFOV ,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

bebe design

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 27.05.01;
27.05.02

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.

───────

(210) M 2020 00978
(151) 10/02/2020
(732) ASOCIATIA MAGICAMP,

STR. NOUA NR. 12, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, BRANESTI, 137055,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

NAVIMED

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
portocaliu, verde, mov, negru

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

44. Servicii medicale, servicii medicale şi de
sănătate, servicii de consultanță în domeniul
asistenței
medicale, informaţii medicale, servicii de
informare medicală, consultaţii medicale,
efectuarea
examenelor medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de îngrijire
medicale, planificarea de rapoarte medicale,
servicii de analize medicale, servicii de asistență
medicală
pentru oameni, servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii oferite
de clinici
medicale.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, furnizare
de servicii
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pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung,
furnizare de sprijin emoțional pentru familii.

───────

(210) M 2020 00979
(151) 10/02/2020
(732) EUROPARUS SRL, PIAŢA

TIMOTEI CIPARIU NR. 11, BL.
1B, SC. 1, MEZANIN, AP. 25A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Bonina

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 00980
(151) 10/02/2020
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
VIZIK

(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 (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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).

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).

───────

(210) M 2020 00981
(151) 10/02/2020
(732) SC FLORARIA IRIS SRL, BD.

AEROGARII NR.17, SECTOR1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IRIS FLORARI DIN 1970

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18; 27.07.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumusețare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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───────

(210) M 2020 00982
(151) 10/02/2020
(732) MIHAI-STELIAN GABOR, ALEEA

PATAKI SAMUEL NR. 1, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
GABOR

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de consultanță în afaceri.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2020 00983
(151) 10/02/2020
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

punem preț pe plastic

(531) Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.25; 11.03.02; 11.03.06;
19.07.22; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde ( Hex 9df468;
Hex c2f4b5; Hex #80ef91), albastru
( #00007e)

(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 (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).
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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).
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).
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).
38. Telecomunicaţii (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).

───────

(210) M 2020 00984
(151) 10/02/2020
(732) SLY NUTRITIA S.R.L., ALEEA

INDUSTRIILOR NR. 5, JUD.
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sly NUTRIȚIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi,
material pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
suplimente nutritive alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață,
ciocolată, batoane de ciocolată, concentrate de
fructe și ciocolată ( produse de cofetărie).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, sucuri concentrate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de comerț cu produsele menționate în
clasele 5, 30, 32, servicii de vânzări online prin
intermediul site-urilor web.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare și creație referitoare
la acestea, servicii de analiză și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator
precum și a site-urilor web.

───────

(210) M 2020 00985
(151) 10/02/2020
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

STR. STANISLAV CIHOSCHI
NR. 13, AP. 01, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sly

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi,
material pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
suplimente nutritive alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
și cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață,

ciocolată, batoane de ciocolată, concentrate de
fructe și ciocolată ( produse de cofetărie).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, sucuri concentrate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de comerț cu produsele menționate în
clasele 5, 30, 32, servicii de vânzări online prin
intermediul site-urilor web.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare și creație referitoare
la acestea, serviciide analiză și de
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator
precum și a site-urilor web.

───────

(210) M 2020 00986
(151) 10/02/2020
(732) ÁRPÁD TŐRŐK, SAT GILĂU NR.

375, JUD. CLUJ, COMUNA GILĂU,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

A&Z ZIP BAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.17;
27.05.25

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

35. Promovare (publicitate) de concerte
muzicale, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovare (publicitate)
de concerte, organizare de evenimente,
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expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare,
promovare de evenimente speciale, marketing
pentru evenimente, servicii de divertisment
furnizate de soliști, publicitate online, difuzare
de materiale publicitare online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii.
41. Servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, înregistrări de muzică, producția
de muzică, producție de melodii, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, servicii
pentru concerte de canto, instruire în cântatul
la chitară, interpretare de muzică și canto,
instruire referitoare la cântat, editare de muzică,
publicare de cântece, divertisment muzical,
spectacole muzicale, reprezentații de muzică
live, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de evenimente muzicale, producție
de spectacole muzicale, publicare de texte
muzicale, producție de înregistrări muzicale,
servicii de educație muzicală, servicii de
mixare muzicală, reprezentații muzicale în direct,
producere de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, organizare de interpretări
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, servicii de
muzică în direct, spectacole cu muzică în
direct, concerte de muzică în direct, servicii
educaționale cu privire la muzică, servicii de
instruire în domeniul muzical, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, producție de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, prezentare de
spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole

susținute de o formație muzicală, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație care cântă muzică vocală., servicii
de compoziții muzicale, compunere de cântece,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale.

───────

(210) M 2020 00987
(151) 10/02/2020
(732) RARES-IONUT DUMITRU, STR.

RENASTERII NR. 13A, SECTOR
1 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HC 600

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe 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 şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
științe, detergenți de uz industrial.

───────
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(210) M 2020 00988
(151) 10/02/2020
(732) KFZ-MAG IMPEX SRL, STR.

BRATULUI NR. 23, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

On Set THE
DELICIOUS THRILL

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 00989
(151) 10/02/2020
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCEȘTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La Provincia Pui de țară

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

29. Carne și extracte din carne de pui.
31. Păsări vii, furaje și cereale pentru păsări.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail a
cărnii și extractelor de carne de pui.

40. Servicii de prelucrare a produselor din carne
de pui.

───────

(210) M 2020 00990
(151) 10/02/2020
(732) MISO MEDICAL SRL, BD. CAROL

I NR. 9, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

MISOMEDICAL

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 233C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 00991
(151) 10/02/2020
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCEȘTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La Provincia Pui de curte

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

29. Carne și extracte din care de pui.
31. Păsări vii, furaje și cereale pentru păsări.
35. Servicii de comerţ en-gros și en-detail a
cărnii și extractelor de carne de pui.
40. Servicii de prelucrare a produselor din carne
de pui.

───────
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(210) M 2020 00992
(151) 10/02/2020
(732) OANA-GEORGIANA CORCODEL,

STR. IZBICENI NR. 103-105, ET. 2,
AP 10, SECTOR 1 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Fustiţe cu Luminiţe

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00993
(151) 10/02/2020
(732) REALLIZE CONSULT SRL, STR.

VÂRFUL ÎNALT NR. 75, BIROUL
NR. 2, BUCURESTI, 013132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CONSTRUCTIV

(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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00994
(151) 10/02/2020
(732) SC ARIS RUNNING GOODS

SRL, STR. GIURGIULUI NR. 126,
BL. 7. SC. 7, AP. 223, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Infinity Run

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2020 00995
(151) 10/02/2020
(732) FIVE CONTINENTS TRADING

COMPANY 1993 SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR.
7, PARTER, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011651,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
STEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASCAVAL DEJA FELIAT

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

29. Produse lactate și înlocuitori, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, brânzeturi, creme de
brânză, brânză albă moale, brânză tartinabilă,
brânză topită, brânză concoillotte, brânză cu
condimente, brânză Cheddar, brânză Quark,
brânză cu mucegai, brânză cu conținut scăzut de
grăsimi, brânză cu ierburi, brânzeturi maturate,
batoane de brânză, bastoane de mozzarella,
amestecuri de brânză.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
agenţii de import și export, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat.

───────

(210) M 2020 00996
(151) 10/02/2020
(732) RELIABLE SOLUTIONS GROUP

SRL, STR. SAMOIL ISOPESCU
NR. 21, BL. M, SC. B, AP. 9, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720036,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RSGE Reliable
Solutions Group Experts

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(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.

───────

(210) M 2020 00997
(151) 10/02/2020
(732) ALEXANDRU RADUCANU, STR.

COLENTINA NR. 16, BL. A3,
ET. 8, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SCHOOL OF LIGHT

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

41. Educație, instruire, activităti culturale,
realizare de emisiuni de televiziune,
radio, online, organizarea şi susţinerea de
cursuri, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
simpozioane, servicii de scriere pentru bloguri,
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broşuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet sau
online, instruire în tehnici de comunicare, servicii
educaţionale privind abilităţile de comunicare.

───────

(210) M 2020 00998
(151) 10/02/2020
(732) BONITA FOOD CONSULTING

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR. 47,
SAT SECIURI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA SOTRILE, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Passion Box
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.09.01

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

35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților de
produse sex shop în legătură cu stimulente
sexuale, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
propriu sau alte site-uri ale tertilor ori platforme
specializate, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv online,
informaţii, sfaturi comerciale şi servicii de
asistenţă comercială şi consultanţă pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de agenţii import-export cu produse
sex shop pentru stimulente sexuale, lanţuri de
magazine şi magazine online specializate tip sex
shop.

───────



ERATA 
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