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Cereri Mărci publicate în 18/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02787 11/06/2020 SC DAN CAPITAN SRL BAMBOODA

2 M 2020 03706 11/06/2020 TN BEST COMPONENT SRL AXOMETAL

3 M 2020 03791 11/06/2020 DAN MICUDA Depozitul de Vinuri

4 M 2020 03880 11/06/2020 S.C. PROFLEX S.R.L. HIDROstore

5 M 2020 03881 11/06/2020 S.C. ALGORITHM INVEST
S.R.L.

Effect Sharing

6 M 2020 03882 11/06/2020 S.C. FRIZONAGRA S.R.L. FRIZON

7 M 2020 03883 11/06/2020 S.C. FRIZONAGRA S.R.L. FRIZON

8 M 2020 03884 11/06/2020 GABRIELA IONIŢĂ HAYRA Cosmetics

9 M 2020 03885 11/06/2020 DACIAN NISTOR POP ZEN ESTATE

10 M 2020 03887 11/06/2020 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA

TELEKONOMIE

11 M 2020 03888 11/06/2020 ZDROVIT ROMANIA SRL CLINSKIN

12 M 2020 03891 11/06/2020 CONSREP CONSTRUCT S.R.L. CR CONSREP construct

13 M 2020 03892 11/06/2020 Mixit s.r.o. Mixitka

14 M 2020 03893 11/06/2020 BIO-VET KFT SRL JOLOMAX

15 M 2020 03894 11/06/2020 SC VINGEX TRANS SRL DOMENIILE COTEȘTI

16 M 2020 03895 11/06/2020 S.C. LANA S.R.L. DALESSIA

17 M 2020 03896 11/06/2020 Scoala Primara „Ep. Dr.
Alexandru Rusu"

18 M 2020 03897 11/06/2020 OANA DELIA BERDILA NeuroSelfRewiring

19 M 2020 03898 11/06/2020 OLGA PADURARU PLĂCINTE DELICIOASE

20 M 2020 03899 11/06/2020 VIVA PROTECT SRL VIVA PROTECT

21 M 2020 03900 11/06/2020 OFENSIV SECURITY SRL OFENSIV SECURITY

22 M 2020 03901 11/06/2020 GLOBAL CITY PROTECTION
SRL

GLOBAL CITY PROTECTION

23 M 2020 03902 11/06/2020 ASOCIATIA BIOGRAFIILE
CENTENARULUI MARII UNIRI

33 DEUS MEUMQUE JUS

24 M 2020 03903 11/06/2020 S.C. VERY FRESH S.R.L. VERY FRESH

25 M 2020 03904 11/06/2020 S.C. VERY NICE S.R.L. VERY NICE

26 M 2020 03905 11/06/2020 S.C. VERY FRESH S.R.L. VERY GOOD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 03906 11/06/2020 S.C. VERY FRESH S.R.L. VERY STRONG

28 M 2020 03907 11/06/2020 SC OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA

OMNI+

29 M 2020 03908 11/06/2020 SC LDL UNITRANS SRL UrBan Sanitizer THE PEDAL
HAND SANITIZER

30 M 2020 03909 11/06/2020 MARIUS CRISTIAN ȚUGUREL GREAT MANUKA HONEY

31 M 2020 03910 11/06/2020 S.C. LILA ROSSA ENGROS
S.R.L.

LILAC
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(210) M 2020 02787
(151) 11/06/2020
(732) SC DAN CAPITAN SRL, STR.

CETATIANU NR. 3, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

BAMBOODA

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.17

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu exceptiai
mobilelor), materiale de instruire sau învățământ
(cu excepţia aparatelor) materiale plastice pentru
ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de agenție de import-export.

───────

(210) M 2020 03706
(151) 11/06/2020
(732) TN BEST COMPONENT SRL, STR.

REGELE FERDINAND NR. 6, SC.
A, AP. 3, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
AXOMETAL

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, instalare, curățare, reparare și
întreținere.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, tratamentul și transformarea
materialelor, frezare, servicii de strunjirea
lemnului, servicii de sudură, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, debitarea materialelor, servicii
de debitare, rindeluire (ferăstrău mecanic),
prelucrare de piese pentru alte persoane (servicii
de prelucrare mecanică), servicii de fabricare
personalizată și montaj.
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, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (CAD/
CAM), dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (CAD/CAM), servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii de
planificare arhitecturală și urbană, software ca
serviciu (SaS).

───────
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(210) M 2020 03791
(151) 11/06/2020
(732) DAN MICUDA, STR. STRAINARI

NR. 20C, JUD. ARGES, MOSOAIA,
SMEURA, 117512, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Depozitul de Vinuri

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 03880
(151) 11/06/2020
(732) S.C. PROFLEX S.R.L., STR.

IERBUS NR. 38B, JUD. MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

HIDROstore

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte

electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice
pentru mașini, pompe hidraulice cu servocontrol,
controlere de proces (hidraulice), suporturi
pentru cricuri hidraulice, elemente de acționare
hidraulică, lifturi mecanice și hidraulice, motoare
hidraulice pentru excavatoare, dispozitive
hidraulice de ridicat, echipamente de
salvare hidraulice, mecanisme hidraulice de
ridicare, fierăstraie hidraulice cu sârmă,
dispozitive de ridicare acționate hidraulic,
prese hidraulice (pentru prelucrarea metalelor),
valve hidraulice (piese pentru mașini),
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
hidraulice, cricuri hidraulice montate pe remorcă,
dispozitive pentru deschiderea ușilor, hidraulice,
mecanisme hidraulice de acționare a supapelor,
instalații hidraulice de transport prin conducte,
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
supape acționate automat prin comandă
hidraulică, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive de închidere pentru
ferestre, hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese
de mașini, acumulatoare hidraulice ca piese
de mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice
rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape pentru
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reglarea fluxului de fluide (mecanice), mașini
pentru etanșarea recipientelor pentru ambalare,
fitinguri pentru pulverizatoare (piese pentru
mașini), transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, cricuri
pneumatice, ciocane pneumatice, pompe
pneumatice, chei pneumatice, transportoare
pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice (mașini), scule pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică, controlere de
proces (pneumatice), cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, prese cu acționare
pneumatică, pompe pneumatice de gresare,
elevatoare mecanice și pneumatice, chei
cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor,
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive pneumatice de acționare
pentru controlarea valvelor, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate,
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), cilindri pneumatici cu
cablu (piese pentru mașini), dispozitive de
control al procesului industrial (pneumatice),
unități de comandă și control al procesului
(pneumatice), robineți de descărcare, robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică.
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,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate

din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru racorduri,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
conducte, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru suspensii pneumatice, elemente de
ermetizare a garniturilor folosite la instalații
de apă și canal, garnituri de etanșare
(nemetalice) folosite la recipiente sub presiune
placate cu sticlă, materiale de etanșare,
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materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru
etanșarea țevilor, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, materiale pentru etanșare și izolare,
dispozitive de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese pentru
țevi de apă rigide).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport de
fluide prin conducte.

───────

(210) M 2020 03881
(151) 11/06/2020
(732) S.C. ALGORITHM INVEST S.R.L.,

STR. CUZA VODĂ NR. 75A, AP. 15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040282,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Effect Sharing

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

42. Servicii informatice de analiză de date.
───────

(210) M 2020 03882
(151) 11/06/2020
(732) S.C. FRIZONAGRA S.R.L., JUD.

VRANCEA, NANESTI, 627215,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
FRIZON

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și 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, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 03883
(151) 11/06/2020
(732) S.C. FRIZONAGRA S.R.L., JUD.

VRANCEA, NANESTI, 627215,
VRANCEA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

FRIZON

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.02.01; 26.11.03;
26.11.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și 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, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, Servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 03884
(151) 11/06/2020
(732) GABRIELA IONIŢĂ, STR.

PAISESTI DN, NR. 56, COMUNA
BASCOV, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
HAYRA Cosmetics

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru unghii, produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele).,
cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice organice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice,
uleiuri pentru
toaleta personală, uleiuri minerale (cosmetice),
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului.

───────

(210) M 2020 03885
(151) 11/06/2020
(732) DACIAN NISTOR POP, STR.

EROILOR NR. 378A, 407280,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI,
400358, CLUJ, ROMANIA

(540)
ZEN ESTATE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii intermediere imobiliară.
───────

(210) M 2020 03887
(151) 11/06/2020
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS SA, PIAŢA
PRESEI LIBERE, NR. 3-5,
CLĂDIREA CITY GATE, SECTOR
1, BUCURESTI, 013702 RO, .

(540)
TELEKONOMIE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03888
(151) 11/06/2020
(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, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLINSKIN

(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).

───────
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(210) M 2020 03891
(151) 11/06/2020
(732) CONSREP CONSTRUCT S.R.L.,

STR. ARTARULUI NR. 77, JUDEŢ
OLT, CARACAL, OLT, 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)

CR CONSREP construct

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03892
(151) 11/06/2020
(732) Mixit s.r.o., STRADA U DUBU NR.

53, REPUBLICA CEHĂ, PRAGA 4,
14700, CEHIA

(740) MICSER 95 SRL, STR. TRAIAN
NR. 2, BL. F1, SC. 4, ET. 6, AP.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mixitka

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și 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, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/06/2020

(210) M 2020 03893
(151) 11/06/2020
(732) BIO-VET KFT SRL, STR.

KOSSUTH NR. 151, UNGARIA,
TISZATELEK, 4487, UNGARIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)
JOLOMAX

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

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

───────

(210) M 2020 03894
(151) 11/06/2020
(732) SC VINGEX TRANS SRL, STR.

POPA ŞAPCĂ NR. 9, AP. 8,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
620090, VRANCEA, ROMANIA

(540)

DOMENIILE COTEȘTI

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.04.04;
01.01.02; 01.07.06; 05.05.20; 24.09.05;
25.01.06; 26.01.04; 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 03895
(151) 11/06/2020
(732) S.C. LANA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 8, JUDEȚUL
ILFOV, SAT VIDRA, COM. VIDRA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NITU
ION, STR. DEZROBIRII NR. 110,
BL.I.S.8, SC. A, AP. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900280, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DALESSIA

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
sugari, măști sanitare pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 03896
(151) 11/06/2020
(732) Scoala Primara „Ep. Dr.

Alexandru Rusu", STR.
GHEORGHE MARINESCU NR. 1,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
430113, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 24.13.01;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu,

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

16. Sigle de firme din hârtie (tipărituri).
───────

(210) M 2020 03897
(151) 11/06/2020
(732) OANA DELIA BERDILA, STR.

ELEV POPOVICI NICOLAE NR.
4, BL. P50, SC. 1, ET. 3, AP. 10,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 051768,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NeuroSelfRewiring

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

41. Coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe
probleme economice și de management, servicii
de pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață
, consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
servicii de
formare cu privire la știința analizei cauzelor
primare prin hipnoză, servicii de formare cu
privire la terapia
de analiză a cauzelor primare prin
hipnoză, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, organizarea
și
conducerea de seminarii, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare
de seminarii referitoare la instruire, organizare de
seminarii cu scop educativ, realizare, coordonare
și
organizare de seminarii, organizare de
seminarii referitoare la educație, organizarea și
conducerea de
conferințe și seminarii, organizare și coordonare
de seminarii în grupuri restrânse, organizare și

coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), organizare de ateliere de lucru și
seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
transfer de
know-how (instruire), consiliere în carieră
(educație), servicii de consiliere în carieră
(consiliere educativă
sau instruire), servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire),
servicii de instruire în abilități de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare,
cursuri de introspecție și cunoaștere de sine
(instruire), educație vocațională pentru tineri,
servicii de
formare cu privire la discursul oral, servicii de
formare cu privire la exprimarea vocală, servicii
de consultanță cu privire la formarea angajaților
44. Servicii de psihologie, consiliere psihologică,
asistență psihologică, servicii de consultații
psihologice,
consilierea psihologică a personalului, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
consultanță privind psihologia integrativă,
psihoterapie,
servicii de psihoterapie, psihoterapie holistică,
terapie împotriva fumatului, servicii de terapie,
servicii de
terapie autogenă, servicii de terapie a insomniei,
hipnoterapie, servicii de îngrijire mentală,
consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății.

───────

(210) M 2020 03898
(151) 11/06/2020
(732) OLGA PADURARU, STR.

BELŞUGULUI NR. 12, CHIŞINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA

(540)
PLĂCINTE DELICIOASE

(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
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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.
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, ciocolata,
înghetată, serbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apa
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03899
(151) 11/06/2020
(732) VIVA PROTECT SRL, SOS.

IANCULUI NR. 17, BL. 106C, SC. B,
ET.9, AP.83, CAMERA 3, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIVA PROTECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.10; 26.03.05

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

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 03900
(151) 11/06/2020
(732) OFENSIV SECURITY SRL, STR.

MUNTII CARPATI NR. 86A, BL. 2,
SC. 1, PARTER, AP. 2, CAMERA
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OFENSIV SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.10; 26.11.03

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

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 03901
(151) 11/06/2020
(732) GLOBAL CITY PROTECTION

SRL, STR. PETRE ANTONESCU
NR. 3, BL.T3B, SC. A, ET. 1,
AP. 9, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLOBAL CITY PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 24.17.02

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/06/2020

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 03902
(151) 11/06/2020
(732) ASOCIATIA BIOGRAFIILE

CENTENARULUI MARII UNIRI,
CALEA DOROBANŢILOR NR. 184,
ET. 1, AP. 2, CAMERA 14, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

33 DEUS MEUMQUE JUS

(531) Clasificare Viena: 03.07.02; 24.09.01;
01.01.05; 23.01.01; 25.01.05

(591) Culori revendicate:violet, roşu, auriu,
galben, alb, gri

(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.
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 03903
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY FRESH S.R.L., STR.

MOLDOVITA NR. 25, BL. 17, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VERY FRESH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 03.13.01; 06.01.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru, 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.

───────

(210) M 2020 03904
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY NICE S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 55, COMUNA
GOSTINARI JUD. GIURGIU,
GOSTINARI, GIURGIU, ROMANIA

(540)
VERY NICE

(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.

───────
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(210) M 2020 03905
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY FRESH S.R.L., STR.

MOLDOVITA NR. 25, BL. 17, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VERY GOOD

(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.

───────

(210) M 2020 03906
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY FRESH S.R.L., STR.

MOLDOVITA NR. 25, BL. 17, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VERY STRONG

(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.

───────

(210) M 2020 03907
(151) 11/06/2020
(732) SC OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP SA,
ALEEA ALEXANDRU NR. 51,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011822,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OMNI+

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate.
36. Asigurări.

───────

(210) M 2020 03908
(151) 11/06/2020
(732) SC LDL UNITRANS SRL, CALEA

AUREL VLAICU NR. 60-68, SC. B,
ET. 1, AP. 5, JUD. ARAD, ARAD,
310350, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

UrBan Sanitizer THE
PEDAL HAND SANITIZER

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

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

───────

(210) M 2020 03909
(151) 11/06/2020
(732) MARIUS CRISTIAN ȚUGUREL

, ALEEA GEORGE CRISTIAN
STANCIU NR. 3, BL. V90, SC.
1, ET. 3, AP. 12, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GREAT MANUKA HONEY

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 03910
(151) 11/06/2020
(732) S.C. LILA ROSSA ENGROS

S.R.L., BD.VOLUNTARI NR. 81A,
CONSTRUCTIE C1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LILAC

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

───────


