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Cereri Mărci publicate în 17/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03049 10/06/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE-
ASCDMSS

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
PLOIEȘTI - CSM PLOIEȘTI

2 M 2020 03765 10/06/2020 GRADINA LETCA SRL Milleniall Tomato

3 M 2020 03766 10/06/2020 GRADINA LETCA SRL Letca

4 M 2020 03808 10/06/2020 PRO AGRO SERVICE
CONSULTING SRL

BEE ENERGY

5 M 2020 03832 10/06/2020 BOGDAN GEORGE MARUNTIS WHIM

6 M 2020 03833 10/06/2020 BOGDAN GEORGE MARUNTIS WHIM

7 M 2020 03834 10/06/2020 BOGDAN GEORGE MARUNTIS IMPULSE

8 M 2020 03835 10/06/2020 BOGDAN GEORGE MARUNTIS CryptoDATA

9 M 2020 03836 10/06/2020 BOGDAN GEORGE MARUNTIS

10 M 2020 03837 10/06/2020 DEVAX MOTORS SRL Gardelina

11 M 2020 03838 10/06/2020 IULIAN RADU UNIQUE FITNESS CLUB

12 M 2020 03839 10/06/2020 NAIL SECRETS SRL My Nail STORE

13 M 2020 03840 10/06/2020 HAPPY MOTION SRL Psiho TERRA EMOTIONS IN
MOTION

14 M 2020 03841 10/06/2020 ALINA-GEORGIANA MORARU LA MICUȚU'

15 M 2020 03842 10/06/2020 NEW IMOB DEVA S.R.L. NEW IMOB agentie imobiliara

16 M 2020 03843 10/06/2020 ECOPROD S.R.L. Alpha Garden energia plantelor

17 M 2020 03844 10/06/2020 ANA-MARIA STANCIU VAL DE CORBU

18 M 2020 03845 10/06/2020 IT RETELE SERVICE SRL Top

19 M 2020 03846 10/06/2020 SC DON PEDRO SRL PARISS

20 M 2020 03847 10/06/2020 HBP EKO DISTRIBUTION bis l

21 M 2020 03848 10/06/2020 ANEBRIS COLLECTION SRL ANEBRIS

22 M 2020 03849 10/06/2020 S.C.BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

BRICO OUTLET

23 M 2020 03850 10/06/2020 HBP EKO DISTRIBUTION Rexidin

24 M 2020 03852 10/06/2020 HBP EKO DISTRIBUTION IMPAKT+
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 03853 10/06/2020 FLAVIANA ROTARU MedRO Network

26 M 2020 03854 10/06/2020 ADEL ABBOUD SYRODent by Dr. Adel Abboud

27 M 2020 03855 10/06/2020 RAUL BOGDAN CHENDREAN FillieRA

28 M 2020 03856 10/06/2020 DANIEL PASTIU DAbo grill

29 M 2020 03857 10/06/2020 LOFT TOWERS SRL divan brasserie

30 M 2020 03858 10/06/2020 SC ONE GADGET SRL NOVO DOORS

31 M 2020 03859 10/06/2020 DIANA BISINICU ANDRIES

32 M 2020 03860 10/06/2020 DIANA BISINICU ANDRIES Riamanti

33 M 2020 03861 10/06/2020 MOBEX SA M TÂRGU MUREȘ

34 M 2020 03862 10/06/2020 EUROLKY CATERING SRL Schnitzel ON WHEELS

35 M 2020 03863 10/06/2020 ONE GADGET S.R.L. HOUSEXL HOME, GARDEN &
MORE

36 M 2020 03864 10/06/2020 LOCAL HUB SRL Roade și Merinde

37 M 2020 03865 10/06/2020 SALIH OZ ULUDAG

38 M 2020 03867 10/06/2020 NIVA POWER SRL FEL DE FEL

39 M 2020 03868 10/06/2020 LOFT TOWERS SRL divan patiserie

40 M 2020 03869 10/06/2020 MARIUS GHEORGHE Scânteia ONLINE.RO

41 M 2020 03870 10/06/2020 SC BRICOSTORE ROMANIA SA BRICO OUTLET

42 M 2020 03871 10/06/2020 LIDER TEX SRL onTOPcard

43 M 2020 03872 10/06/2020 ALEXANDRU-VALENTIN
RADIAN

Radian DENTAL

44 M 2020 03873 10/06/2020 SC 5 TG SMILE COFFEE SA LUCKY CATS FRESH
ROASTED COFFEE

45 M 2020 03874 10/06/2020 Valio Ltd ODDLYGOOD

46 M 2020 03875 10/06/2020 CAROL-ADRIAN DERMENGIU
CRISTINA-MARIANA MARIN-
VLĂSCEANU
MĂDĂLINA NICOLAI

PARTY PEOPLE

47 M 2020 03876 10/06/2020 S.C. ROMTOX INVESTING
GROUP S.R.L.

MEGA AIR FRESH

48 M 2020 03877 10/06/2020 SC ROMTOX INVESTING
GROUP SRL

MEGA TOX

49 M 2020 03878 10/06/2020 AQUA BILBOR S.R.L. CALI

50 M 2020 03879 10/06/2020 AQUA BILBOR S.R.L. AQUALINA
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(210) M 2020 03049
(151) 10/06/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE-
ASCDMSS, STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

PLOIEȘTI - CSM PLOIEȘTI
(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, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
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.

───────

(210) M 2020 03765
(151) 10/06/2020
(732) GRADINA LETCA SRL , SAT

TEGHES, STR. DACIEI NR. 54,
PARTER, CAMERA 3, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA DOMNESTI ,
ROMANIA

(540)
Milleniall Tomato

(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.
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).
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.
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.

───────

(210) M 2020 03766
(151) 10/06/2020
(732) GRADINA LETCA SRL , SAT

TEGHES, STR. DACIEI NR. 54,
PARTER, CAMERA 3, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA DOMNESTI ,
ROMANIA

(540)

Letca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.06; 26.11.09; 26.02.01

(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.
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,
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oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
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.

───────

(210) M 2020 03808
(151) 10/06/2020
(732) PRO AGRO SERVICE

CONSULTING SRL, BD.
METALURGIEI NR. 8, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BEE ENERGY

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 03832
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MARUNTIS,

STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
WHIM

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

9. Laptop cu cheie fizică de criptare.

35. Publicitate şi publicitate online în legătură cu
laptop-uri, strângerea la un loc, în folosul terţilor
a laptopurilor
si a unei game variate de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să le
vadă
şi să le cumpere în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
laptop-ului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii
prin laptop),
pagini web (telecomunicaţii).
42. Creare şi menţinere site-uri web, proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────

(210) M 2020 03833
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MARUNTIS,

STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

WHIM

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

clase:
9. Laptop cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate şi publicitate online în legătură cu
laptop-uri, strângerea la un loc, în folosul terţilor
a laptopurilor
si a unei game variate de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să le
vadă
şi să le cumpere în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
laptop-ului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii
prin laptop),
pagini web (telecomunicaţii).
42. Creare şi menţinere site-uri web, proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────
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(210) M 2020 03834
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MARUNTIS,

STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

IMPULSE

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

clase:
9. Laptop cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate şi publicitate online în legătură cu
laptop-uri, strângerea la un loc, în folosul terţilor
a laptopurilor
si a unei game variate de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să le
vadă
şi să le cumpere în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
laptop-ului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii
prin laptop),
pagini web (telecomunicaţii).
42. Creare şi menţinere site-uri web, proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────

(210) M 2020 03835
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MARUNTIS,

STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

CryptoDATA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.15.25;
26.15.25

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranță (salvare) și
didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme
pentru aparate cu preplată, case de marcat,
mașini de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare,
aparate telefonice, laptop-uri, telefon cu cheie
fizică de
criptare, laptop cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în
domeniul de activitate., publicitate şi publicitate
online în legătură cu telefoane si laptop-uri,
strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
telefoane si laptop-uri (cu excepţia transportului
acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil.
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38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului si a laptopului, a mesajelor şi
imaginilor (comunicaţii
telefonice si prin laptop ), pagini web
(telecomunicaţii pe site).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de
calculator, servicii de web design, servicii
de procesare si prelucrare date, asigurarea
infrastructurii pentru
serviciile de găzduire a paginilor web, de
prelucrare a datelor si activităţi conexe, servicii
specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea
paginilor web, servicii de streaming (organizare
fluxuri) sau găzduire de aplicaţii,
prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte
specializate pe bază datelor furnizate de către
clienţi sau
asigurarea prelucrării automate a datelor si
servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi
de rulare a
bazei de date (executare funcţiuni), sisteme
automate sau pseudo-automate ce sunt capabile
sa preia seturi de
date , de diferiţe dimensiuni, de regula într-
o forma standard, şi prin prelucrare sa le
transforme într-un alt set
de date , în altă formă sau informaţie utilă
beneficiarilor., creare şi menţinere site-uri web,
proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────

(210) M 2020 03836
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MARUNTIS,

STR. BROSTENI, BL. C3, SC. A,
AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranță (salvare) și
didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi magnetice de
înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme
pentru aparate cu preplată, case de marcat,
mașini de calculat, echipamente pentru tratarea
informației și
calculatoare, software de calculator, extinctoare,
aparate telefonice, laptop-uri, telefon cu cheie
fizică de
criptare, laptop cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în
domeniul de activitate., publicitate şi publicitate
online în legătură cu telefoane si laptop-uri,
strângerea la
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un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
telefoane si laptop-uri (cu excepţia transportului
acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului si a laptopului, a mesajelor şi
imaginilor (comunicaţii
telefonice si prin laptop ), pagini web
(telecomunicaţii pe site).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de
calculator, servicii de web design, servicii
de procesare si prelucrare date, asigurarea
infrastructurii pentru
serviciile de găzduire a paginilor web, de
prelucrare a datelor si activităţi conexe, servicii
specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea
paginilor web, servicii de streaming (organizare
fluxuri) sau găzduire de aplicaţii,
prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte
specializate pe bază datelor furnizate de către
clienţi sau
asigurarea prelucrării automate a datelor si
servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi
de rulare a
bazei de date (executare funcţiuni), sisteme
automate sau pseudo-automate ce sunt capabile
sa preia seturi de
date , de diferiţe dimensiuni, de regula într-
o forma standard, şi prin prelucrare sa le
transforme într-un alt set
de date , în altă formă sau informaţie utilă
beneficiarilor., creare şi menţinere site-uri web,
proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────

(210) M 2020 03837
(151) 10/06/2020
(732) DEVAX MOTORS SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 50,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Gardelina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.11

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03838
(151) 10/06/2020
(732) IULIAN RADU, CALEA RAHOVEI

NR. 321, BL. 28, SC. D, ET. 10,
AP. 133, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUŞEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNIQUE FITNESS CLUB

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

negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
consultanţă privind managementul cluburilor
de fitness, consultanţă privind operaţiunile
comerciale ale cluburilor de fitness.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de instructor personal, antrenament de
fitness, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii ale cluburilor de fitness, servicii de
formare în domeniul fitnessului, servicii de
consiliere pentru menţinerea condiţiei fizice,
furnizare de informaţii cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.

───────

(210) M 2020 03839
(151) 10/06/2020
(732) NAIL SECRETS SRL, STR.

STEFAN LUCHIAN, BL. 19, AP. 16,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

My Nail STORE

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
3. Produse şi preparate pentru manichiură
şi pedichiură, unghii false, geluri şi produse
pentru confecţionarea, camuflarea şi repararea
unghiilor false, geluri de luciu şi geluri colorate
pentru unghii şi unghii false, produse reparatorii
pentru unghii deteriorate (cosmetice), preparate
pentru spălare, de curăţare, lustruire, degresare
şi abrazive.
8. Aparate, ustensile şi seturi pentru manichiură
şi pedichiură.
35. Servicii de comerţ şi publicitate pentru
produse şi preparate pentru manichiură şi
pedichiură, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
demonstraţii cu produse, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor şi a lanţurilor de magazine, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, organizarea de expoziţii şi
târguri în scop comercial şi/sau de publicitate.
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41. Organizarea de cursuri şi instruire de
specializare în manichiură şi pedichiură,
conferinţe, concursuri şi seminarii.

───────

(210) M 2020 03840
(151) 10/06/2020
(732) HAPPY MOTION SRL, STR.

ROZELOR NR. 4, BL. 252, SC.
A, AP. 11, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Psiho TERRA
EMOTIONS IN MOTION

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 24.17.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03841
(151) 10/06/2020
(732) ALINA-GEORGIANA MORARU,

ALE. ARUTELA NR. 4, BL. M 16,
SC. 1, ET. 10, AP. 62, 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)

LA MICUȚU'

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 24.17.01

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 03842
(151) 10/06/2020
(732) NEW IMOB DEVA S.R.L.,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918
NR. 15, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, 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)

NEW IMOB agentie imobiliara

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.11

(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)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03843
(151) 10/06/2020
(732) ECOPROD S.R.L., STR. MIHAI

VITEAZU NR. 11, JUDEȚUL DOLJ,
SAT IȘALNIȚA, COM. IȘALNIȚA,
DOLJ, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJUL 1, BIROUL 1.02, CAM.
2. SECTORUL 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Alpha Garden
energia plantelor

(531) Clasificare Viena: 14.09.10; 01.15.15;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
31. Produse agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, momeală, nu artificială,
animale vii, organisme pentru reproducere,
paturi și culcușuri pentru animale, plante, flori,
copaci și produse forestiere, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi (proaspete), gazon
natural, reziduri de plante (materiale brute),
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plante.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
turbă tratată chimic pentru utilizare în grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice pentru grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pompe
electrice de grădină, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu unelte manuale de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu foarfece de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații automate
de irigare folosite la grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șoproane
pentru grădină din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese pentru grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mănuși de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aspersoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coșuri de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu boluri pentru flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
boluri pentru
decorațiuni florale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bețe de sprijin
pentru ghivece de flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu capace din plastic
pentru ghivece de flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu duze pentru furtunuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
farfurioare pentru ghivece de flori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ghivece
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jardiniere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu glastre pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu stropitori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vaze, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pitici de grădină din porțelan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pitici de grădină din ceramică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare și hrană pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu momeală, nu artificială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, organisme pentru reproducere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi și
culcușuri pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
copaci și produse forestiere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gazon natural,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
reziduri de plante (materiale brute), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu turbă tratată chimic pentru utilizare
în grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
electrice pentru grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pompe
electrice de grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unelte manuale
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cuțite de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foarfece de grădină, servicii
de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instalații
automate de irigare folosite la grădinărit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șoproane pentru grădină din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mese pentru grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuși de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aspersoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coșuri de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu boluri pentru flori, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu boluri
pentru decorațiuni florale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bețe de
sprijin pentru ghivece de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu capace din
plastic pentru ghivece de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu duze pentru
furtunuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu farfurioare pentru ghivece de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ghivece de flori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jardiniere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu glastre pentru plante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stropitori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru flori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vaze, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pitici de grădină din porțelan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pitici de grădină din ceramică, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu culturi
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agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare și hrană
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu momeală, nu artificială,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu
animale vii, organisme pentru reproducere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu flori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu copaci și produse forestiere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gazon natural, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu reziduri de
plante (materiale brute), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor.
44. Grădinărit, grădinărit peisagistic, consultanță
în grădinărit, informații și consiliere cu privire
la grădinărit, furnizare de informații despre
grădinărit, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de grădinărit.

───────

(210) M 2020 03844
(151) 10/06/2020
(732) ANA-MARIA STANCIU, STR.

INGINERILOR TEI NR. 2, BL.
T30, SC. A, AP. 61, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VAL DE CORBU

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.11.13;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 03845
(151) 10/06/2020
(732) IT RETELE SERVICE SRL, STR.

TINERETULUI LL NR. 37, ET.
1, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI ,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Top

(531) Clasificare Viena: 26.01.02; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

37. Lucrări pregătitoare pentru clădiri
(construcții), activități de inginerie în construcții
(supravegherea lucrărilor), servicii de construire
de rețele publice de comunicații, instalare,
întreținere și reparații de echipamente electrice
și electronice.

───────
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(210) M 2020 03846
(151) 10/06/2020
(732) SC DON PEDRO SRL, STR.

LINIA NR. 14, JUDEŢUL VÂLCEA,
COMUNA BUDEŞTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

(540)

PARISS

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Hartie, carton, şerveţele de masă din hartie,
batistuţe din hartie, hartie igienică, prosoape
de bucătărie din hartie, şerveţele umede din
hărtie, tipărituri, articole de legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj.

───────

(210) M 2020 03847
(151) 10/06/2020
(732) HBP EKO DISTRIBUTION,

BD. TIMISOARA NR. 104E,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

bis l

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.02;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2020 03848
(151) 10/06/2020
(732) ANEBRIS COLLECTION SRL,

STR. DARMANESTI NR. 24, BL.
KO, SC. A, ET. 3, AP. 13, JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ANEBRIS

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.04.11;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor, lucrări
de birou.

───────

(210) M 2020 03849
(151) 10/06/2020
(732) S.C.BRICOSTORE ROMANIA

S.A., CALEA GIULEŞTI NR.1-3,
ET.2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRICO OUTLET

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
3. Preparate 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.
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4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții
transportabile metalice, cabluri și fire neelectrice
din metale comune, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de
vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, Servicii de instalare
și de reparații, Extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03850
(151) 10/06/2020
(732) HBP EKO DISTRIBUTION,

BD. TIMISOARA NR. 104E,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Rexidin

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate 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.

───────

(210) M 2020 03852
(151) 10/06/2020
(732) HBP EKO DISTRIBUTION,

BD. TIMISOARA NR. 104E,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IMPAKT+

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.17.06

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția

mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2020 03853
(151) 10/06/2020
(732) FLAVIANA ROTARU, CALEA

GRIVIȚEI NR. 6, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MedRO Network

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 26.01.01; 01.15.15; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
Red032), albastru (Pantone Blue072),
gri

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03854
(151) 10/06/2020
(732) ADEL ABBOUD, STRADA BARBU

VACARESCU NR. 39, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SYRODent by Dr. Adel Abboud

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.19; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de îngrijire sanitară şi
de înfrumuseţare pentru persoane şi animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2020 03855
(151) 10/06/2020
(732) RAUL BOGDAN CHENDREAN,

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989 NR. 148, AP.111, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

FillieRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.13

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

clase:

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

───────

(210) M 2020 03856
(151) 10/06/2020
(732) DANIEL PASTIU, STRADA

CONSTANTIN NOICA NR 10B,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DAbo grill

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
acestea în domeniul serviciilor de alimentaţie
publică.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţíe
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 03857
(151) 10/06/2020
(732) LOFT TOWERS SRL, STR.

URANUS NR. 138, BL. 1, ET.
P, AP. 2, CAM. 40, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
divan brasserie

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

35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, servicii de consultanță comercial
ă cu privire la administrarea de restaurante,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante.
39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Restaurante de delicatese, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de restaurant
cu servire la pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2020 03858
(151) 10/06/2020
(732) SC ONE GADGET SRL, STRADA

NEAGOE BASARAB NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100164,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NOVO DOORS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 26.04.16; 07.03.01

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, uși metalice, uși metalice basculante,
uși metalice antifoc, uși glisante metalice, uși
din aluminiu, uși metalice blindate, uși metalice
pentru clădiri, uși metalice pentru interioare, uși
rotative din metal, uși metalice de siguranță, uși
rulante din metal, uși
izolante din metal, rame de uși (metalice), tocuri
metalice pentru uși, uși exterioare din metal,
mânere metalice pentru uși, uși rezidențiale din
aluminiu.
19. Uși nemetalice, uși din sticlă, uși ignifuge,
nemetalice, uși rotative nemetalice, uși din vinil,
uși din lemn, uși pliante nemetalice, uși de
incendiu nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03859
(151) 10/06/2020
(732) DIANA BISINICU ANDRIES, STR.

VLAICU VODA NR. 7, BL. C8,
SC. 1, ET. 8, AP. 36, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03860
(151) 10/06/2020
(732) DIANA BISINICU ANDRIES, STR.

VLAICU VODA NR. 7, BL. C8,
SC. 1, ET. 8, AP. 36, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Riamanti

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.

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

───────

(210) M 2020 03861
(151) 10/06/2020
(732) MOBEX SA, STR. CAPRIOAREI

NR. 2, JUD. MURES, TARGU
MURES, 540314, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

M TÂRGU MUREȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
26.11.03; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilier.
35. Servicii de comerț cu mobilier.
36. Afaceri imobiliare și închiriere spații.

───────
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(210) M 2020 03862
(151) 10/06/2020
(732) EUROLKY CATERING SRL,

STR. MĂGURA NR. 45, JUD.
MARAMUREȘ, BORȘA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Schnitzel ON WHEELS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.23;
02.09.12; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123C); albastru închis (Pantone
4160C); albastru deschis (Pantone
2905C); alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03863
(151) 10/06/2020
(732) ONE GADGET S.R.L., STR.

NEAGOE BASARAB NR. 14, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100164,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HOUSEXL HOME,
GARDEN & MORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
negru

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

6. Grătare din metal, grătare metalice, metale
comune și aliajele lor, minereuri, materiale
metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Mandrine (scule), lame (scule), pile (scule),
ciocane (scule), vilbrochene (scule), extractoare
(scule), berbeci (scule), sfredele (scule), buterole
(scule), tarozi (scule), freze (scule), scule și
instrumente de mână acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, arme albe, cu excepția armelor
de foc, aparate de ras.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03864
(151) 10/06/2020
(732) LOCAL HUB SRL, BULEVARDUL

POITIERS NR. 10, JUD. IASI, IASI,
700671, IAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Roade și Merinde

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.15.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu
(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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
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 03865
(151) 10/06/2020
(732) SALIH OZ, INT. EROU DUMITRU

VLASCEANU NR. 22, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ULUDAG

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
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30. Cafea, ceai, cacao înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi şi alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 03867
(151) 10/06/2020
(732) NIVA POWER SRL, STR. PREOT

AL. DUMITRESCU NR. 87 A,
JUDEŢUL CONSTANŢA
, CUMPĂNA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FEL DE FEL

(531) Clasificare Viena: 04.05.03; 04.05.21;
27.05.01; 29.01.15

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

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

3. Preparate 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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03868
(151) 10/06/2020
(732) LOFT TOWERS SRL, STR.

URANUS NR. 138, BL. 1, ET.
P, AP. 2, CAM. 40, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
divan patiserie
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de patiserie, pateuri (patiserie),
specialități de patiserie, amestecuri de patiserie,
produse de patiserie vieneză, produse de
patiserie aromate, rulouri (produse de patiserie),
amestecuri preparate de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
congelate, pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie conținând creme, deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de patiserie cu
migdale, produse de patiserie cu fructe, produse
de patiserie umplute cu fructe, produse de
patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
care conțin fructe, produse de patiserie din
făină de cartofi, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
foi de plăcintă, plăcintă cu carne.
35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Restaurante de delicatese, restaurante
pentru turiști, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurante fast-food,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de cluburi cu
restaurante private.

───────

(210) M 2020 03869
(151) 10/06/2020
(732) MARIUS GHEORGHE, STR.

VENEȚIA NR. 6, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Scânteia ONLINE.RO

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

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 03870
(151) 10/06/2020
(732) SC BRICOSTORE ROMANIA

SA, CALEA GIULEŞTI NR. 1-3,
ET. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRICO OUTLET
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(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
583C), alb

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
3. Preparate 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.

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea
pulberilor, combustibili şi materiale pentru
iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții
transportabile metalice, cabluri și fire neelectrice
din metale comune, mici articole de fierărie,
containere metalice pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de

vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
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21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 03871
(151) 10/06/2020
(732) LIDER TEX SRL, BD. UNIRII

NR. 1, BL. 1, SC. 1, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040101,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

onTOPcard

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03872
(151) 10/06/2020
(732) ALEXANDRU-VALENTIN RADIAN

, STR. TUZLA NR. 9-27, BL.
C, ET. 11, AP. C104, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Radian DENTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.
44. Servicii medicale în domeniul stomatologiei,
servicii de radiologie dentară.

───────
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(210) M 2020 03873
(151) 10/06/2020
(732) SC 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

CORALULUI NR. 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 77025, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUCKY CATS FRESH
ROASTED COFFEE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
03.01.06; 03.01.24

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

clase:
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea verde, arome de cafea,
cafea cu lapte, esențe de cafea, cafea cu
ciocolată, cafea de malt, cafea cu gheață,
băuturi din cafea, pungi de cafea, doze de
cafea, capsule de cafea, cafea gata preparată,
amestecuri de cafea, concentrate de cafea,
boabe de cafea, înlocuitori de cafea, înlocuitor
de cafea pe bază de cicoare, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), uleiuri de
cafea, extracte de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cafea, boabe de cafea prăjite, boabe
de cafea măcinate, esențe de cafea folosite
ca înlocuitori pentru cafea, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cicoare [înlocuitori
de cafea], amestecuri de extracte de cafea de
malț cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, extracte de cafea de malt,
amestecuri de cafea și cicoare, amestecuri de
cafea și malț, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea pe bază vegetală, boabe de cafea învelite

în zahăr, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
băuturi cu gheață pe bază de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, orz destinat utilizării ca
înlocuitor de cafea, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru alimente, extracte de
cicoare utilizate ca înlocuitori de cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
filtre sub formă de pliculețe pline cu cafea,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, preparate pentru
fabricarea de băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cafea cu
conținut de lapte, băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate.

───────

(210) M 2020 03874
(151) 10/06/2020
(732) Valio Ltd, MEIJERITIE 6,

HELSINKI, 00370, FINLANDA
(740) DELIA BELCIU CABINET DE

PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ODDLYGOOD

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte și produse lactate inclusiv iaurt, lapte
covăsit (crud), creme, smântână, frișcă, băuturi
lactate, băuturi pe bază de laptecare conțin în
principal lapte, lapte bătut, budinci cu lapte,
shake-uri cu lapte, lapte proteic (protein milk),
lapte cu arome, băuturi care conţin lactobacillus,
chefir, cumis, zer, brânză de vacă, brânză,
brânzeturi, lapte praf, produse din zer praf
și zer praf, uleiuri comestibile și grăsimi, unt,
margarină, supe, lapte şi sosuri pe bază
de smântână, înlocuitori de produse lactate,
înlocuitori pentru produse lactate, înlocuitori
de lapte, lapte de ovăz (înlocuitori de lapte),
lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte
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de migdale, lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de cocos, lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de arahide, lapte de orez,
lapte de orez folosit ca înlocuitor de lapte, lapte
de soia, băuturi pe bază de lapte de soia,
lapte din boabe de soia, înlocuitori de iaurt,
înlocuitori de iaurt de băut, înlocuitori zer de
unt, înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte
bătut, înlocuitori de frişcă, frișcă vegetală și frișcă
lichidă (creamer), înlocuitori de unt, înlocuitori
de margarină, înlocuitori de brânză, legume
sub formă de pudre/praf, pudre înlocuitor de
produse lactate, pudră înlocuitor de lapte, pudră
înlocuitor de lapte pentru mâncare și pentru
scopuri de alimentație, pudră înlocuitor de lapte
praf, pudră înlocuitor de frișcă, lapte praf de
cocos, compoturi, produse tartinabile din fructe
şi legume, fruct procesat, gustări (snacks) din
fructe, cipsuri din fructe, gustări (snacks) pe bază
de fructe, sucuri din fructe pentru gătit, sucuri
din legume pentru gătit, concentrate din suc de
legume pentru alimente, supe pudră.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și de
cofetărie, înghețată, zahăr, miere, melasă, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
condimente, gheaţă, băuturi și răcoritoare cu
cafea, băuturi și răcoritoare pe bază de cafea,
băuturi și răcoritoare pe bază de cafea ce
conțin înlocuitori de lapte, înghețată care nu
e preparată din produse lactate, înghețată din
înlocuitori de lapte, înlocuitor de înghețată,
cremă de ou custard (deserturi), sosuri de
fructe, sos de brânză, înlocuitori de sos de
brânză, gustări (snacks) de cereale, batoane
de cereale bogate în proteine, batoane de
ciocolată bogate în proteine, iaurt înghețat
(produse reci de cofetărie), iaurt înghețat
care nu e preparat din produse lactate,
sorbeturi (înghețată), semințe procesate, amidon
și produse din acestea, preparate coapte și
drojdie, sosuri pentru alimente (sosuri), sosuri
pentru gătit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole, sare,
mirodenii, arome (alimentare, altele decât uleiuri
esențiale) și condimente, terci de ovăz, terci,
mâncăruri preparate și gustări (snacks) ce conțin
oricare dintre produsele mai sus menționate,
sosuri pe bază de lapte și smântână.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, băuturi nonalcoolice, băuturi pe bază
de ovăz, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi pe bază de nuci și de soia (nut and soy
based beverages), băuturi pe bază de legume,

băuturi pe bază de cocos, sorbeturi (băuturi),
băuturi energizante, smoothie-uri (smoothies),
ape minerale și gazoase și alte băuturi
nonalcoolice, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi.

───────

(210) M 2020 03875
(151) 10/06/2020
(732) CAROL-ADRIAN DERMENGIU,

SAT CĂCIULAȚI, STR. PARIS NR.
24, JUD. ILFOV, COMUNA MOARA
VLĂSIEI, ILFOV, ROMANIA
CRISTINA-MARIANA MARIN-
VLĂSCEANU, STR. GĂRII NR. 47,
JUD. DÂMBOVIȚA, TITU, 135500,
DAMBOVIȚA, ROMANIA
MĂDĂLINA NICOLAI, STR.
PRIMĂVERII NR. 1, BL. L1, AP. 4.4,
JUD. ILFOV , STEFĂNEȘTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PARTY PEOPLE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru muzicieni,
servicii prestate de o agenție de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artiști).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), servicii de divertisment,
furnizate de soliști, reprezentații de muzică live,
servicii de divertisment, furnizate de grupuri
muzicale, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, publicare
de cântece, producția de muzică, înregistrări de
muzică, organizare și coordonare de concerte
muzicale, organizarea de spectacole muzicale,
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web cu muzică în
format MP3 de pe internet.

───────
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(210) M 2020 03876
(151) 10/06/2020
(732) S.C. ROMTOX INVESTING GROUP

S.R.L., ȘOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEGA AIR FRESH

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

3. Produse de parfumerie, uleiuri esenţiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.
5. Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03877
(151) 10/06/2020
(732) SC ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
MEGA TOX

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

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

───────

(210) M 2020 03878
(151) 10/06/2020
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ET. 1, COM. TUNARI, JUD.
ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
CALI

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, apă
carbogazoasă, apă plată, apă de izvor, apă
îmbuteliată, ape de masă, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03879
(151) 10/06/2020
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ET. 1, COM. TUNARI, JUD.
ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
AQUALINA

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, apă
carbogazoasă, apă plată, apă de izvor, apă
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îmbuteliată, ape de masă, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2020 02719 din 29.04.2020, publicat în data de
29.05.2020, clasa corectă de servicii este: transport şi livrare de bunuri; transport 
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare. 



ERATĂ 
                                                            
 
 
          Referitor la depozitul M 2020 02195, publicat în data de 09.04.20, data corectă a 
depozitului național reglementar este 08.04.2020. 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             


