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Cereri Mărci publicate în 19/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08661 12/02/2020 SC GENERAL TRANSCOM SRL PRIMAFARM Sanatate din prima

Primul Pas

2 M 2020 00343 12/02/2020 HEADLINE STUDIO SRL Headline

3 M 2020 00754 12/02/2020 Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. CHATEAU PURCARI

4 M 2020 00755 12/02/2020 Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. CRAMA PURCARI

5 M 2020 00756 12/02/2020 Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. DOMENIILE PURCARI

6 M 2020 00758 12/02/2020 Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L. PURCARI ESTATE

7 M 2020 00855 12/02/2020 CLASS IT OUTSOURCING SRL STARTECH TEAM

8 M 2020 01001 12/02/2020 VIOREL ION NOI

9 M 2020 01016 12/02/2020 GEORGE DINCĂ iBraşov

10 M 2020 01042 12/02/2020 SC CARPATHIA AGRO &
FINANCE SRL

FERMĂ BIODIVERSITATE
COBOR

11 M 2020 01043 12/02/2020 CRISTINEL IRIMIA Ediție de Vrancea

12 M 2020 01044 12/02/2020 DUMITRU DÎMBU Dumitru Dîmbu Cabinet
Avocatură

13 M 2020 01045 12/02/2020 AFI QUATTRO TOTAL SRL Lagrima de Oro

14 M 2020 01046 12/02/2020 DANIEL ENACHE BLUE SUN

15 M 2020 01047 12/02/2020 AFI QUATTRO TOTAL SRL La Lagrima de oro

16 M 2020 01048 12/02/2020 GREENTECH SERVICII
ECOLOGICE SRL

IMPREUNA PENTRU O
NATURA CURATA

17 M 2020 01049 12/02/2020 S.C. TEAM FRESH HORECA
S.R.L.

#TEAMFRESH

18 M 2020 01050 12/02/2020 EIS ROMELIANA & GERARD
S.R.L.

S!nner

19 M 2020 01051 12/02/2020 ORIENTAL DISTRIBUTION SRL MY SUSHI

20 M 2020 01052 12/02/2020 COMA CONSTRUCT SRL COMA CONSTRUCT

21 M 2020 01053 12/02/2020 ORIENTAL DISTRIBUTION SRL MY SUSHI

22 M 2020 01054 12/02/2020 MAMSPORT TRADING SRL LA PRIETENI

23 M 2020 01055 12/02/2020 VIOREL NICA ISOLETTA

24 M 2020 01056 12/02/2020 RADIO GUERRILLA SRL Lumea bună se adună la Radio
Guerrilla
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 01057 12/02/2020 DELIA EMANUELA RADU

MADALINA PREDA
reMIND

26 M 2020 01058 12/02/2020 CATTED BUSINESS PARK
S.R.L.

CATTED BUSINESS PARK

27 M 2020 01059 12/02/2020 SC FAVORIT TRAVEL SRL POIANA URSOAICEI complex
hotelier & restaurant

28 M 2020 01060 12/02/2020 ION CUPĂ informația de Severin

29 M 2020 01061 12/02/2020 SC ROMPATENT BUSINESS
PROTECTION SRL

LUMEA MARCILOR

30 M 2020 01062 12/02/2020 GEORGIANA NICOLETA
GINGARAS

SHAIK

31 M 2020 01063 12/02/2020 Răzvan-Cristian Starețu Enterprizr

32 M 2020 01064 12/02/2020 EDITURA PARALELA 45 SA EDITURA PARALELA 45 o
editură pentru generații

33 M 2020 01065 12/02/2020 ADRIANA-CRISTINA
BAHMUŢEANU

Cum să treci cu bine peste un
divorț sau o despărțire.

34 M 2020 01066 12/02/2020 CONSTANTIN GHEARĂ WAVES ACADEMY

35 M 2020 01067 12/02/2020 ARROGANT STYLE SRL ARROGANT

36 M 2020 01068 12/02/2020 BUCATEPEROATE S.R.L. CARTE BLANCHE

37 M 2020 01069 12/02/2020 MIHAIL RADU LUXENZA

38 M 2020 01070 12/02/2020 ANDREEA NEGRESCU Cannoleria LA TRADIZIONE
CONTINUA

39 M 2020 01071 12/02/2020 ART STIL PRINT SRL OAKI

40 M 2020 01073 12/02/2020 KRONSTADT INSTALATII
SERVICE SRL

KISSoft

41 M 2020 01074 12/02/2020 UNITED ROMANIAN
BREWERIES BEREPROD
S.R.L.

SKOL.Răcorește bărbatul!

42 M 2020 01076 12/02/2020 EUROINVEST 2003 SRL PREMOSA

43 M 2020 01077 12/02/2020 SC WAFRO PROD SRL WAFROLINO

44 M 2020 01078 12/02/2020 MARIA POPA PUIET

45 M 2020 01080 12/02/2020 DORINA IONITA PSIHOMAESTRU DORINA
IONIŢĂ
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(210) M 2019 08661
(151) 12/02/2020
(732) SC GENERAL TRANSCOM SRL,

STR. PETRU RARES NR. 12,
BL. B7, AP. 34, JUDEŢ GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PRIMAFARM Sanatate
din prima Primul Pas

(531) Clasificare Viena: 03.11.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, material de
sutură.

───────

(210) M 2020 00343
(151) 12/02/2020
(732) HEADLINE STUDIO SRL, STR.

REGELE FERDINAND NR. 36,
SPAŢIU COMERCIAL, ET. 2, AP.
5, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Headline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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 agricultura,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00754
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229, ,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CHATEAU PURCARI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00755
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229, ,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRAMA PURCARI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00756
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229, ,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOMENIILE PURCARI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00758
(151) 12/02/2020
(732) Î.M. "VINĂRIA PURCARI" S.R.L.,

STR. PURCARI NR. 4229, ,
RAIONUL STEFAN VODA,
MD-4229, REPUBLICA MOLDOVA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PURCARI ESTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.01

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor, alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00855
(151) 12/02/2020
(732) CLASS IT OUTSOURCING

SRL, STR. DEMOCRATIEI NR.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

STARTECH TEAM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.23; 26.11.12; 29.01.14

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

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare industrială, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01001
(151) 12/02/2020
(732) VIOREL ION, STR. FOISORULUI

NR. 24, BL. F14C, SC. 1, ET. 8,
AP. 27, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOI

(531) Clasificare Viena: 24.17.06; 27.05.01;
27.05.08
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(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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 construcşii, sticlărie, porţelan şi lut.
35. 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, servicii oferite de un lanţ de magazine,
servicii de vânzare de produse 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, organizare de evenimente
cu scop comercial, publicitate şi servicii precum
distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, gestiunea
afacerilor comerciale (servicii de import-export).

───────

(210) M 2020 01016
(151) 12/02/2020
(732) GEORGE DINCĂ, ALEEA

VĂRBILĂU NR. 2, BL. 152,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
PROHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

iBraşov

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de promovare expoziții, târguri şi
de orice manifestații, servicii de organizare de
concursuri în
scopuri promoționale cu sau fără distribuire de
premii sau atribuire de recompense, gestiune de
locuri de
expoziții, publicitate, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de prezentare şi de
demonstrații de
produse şi de servicii în scop promoțional sau
publicitar, difuzarea și distribuirea de materiale
publicitare
(fluturași, broșuri, prospecte, imprimate, mostre,
materiale imprimate, eşantioane), publicitate on-
line într-o
reţea informatizată, cronică publicitară, închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii şi de timpi publicitari în special pe internet,
gestionarea campaniilor de publicitate, servicii
de editare de prospecte publicitare, servicii de
intermediere
comercială, punere în legătură comercială a
clienților cu prestatorii de servicii, regrupare,
pentru alte
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persoane, de servicii de divertisment, sporturilor,
jocurilor, al călătoriilor, fotografiei, presei şi
editării,
muzicii, papetăriei, audiovizualului, servicii de
informații publicitare legate de manifestările
sociale şi de rețelele sociale, producție de
clipuri publicitare, închiriere de timp şi de spatii
publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare
de mesaje publicitare pe toate suporturile,
promovarea vânzărilor pentru terţi, servicii
de marketing, servicii de prezentare şi de
demonstraţii de produse şi servicii în
scop promoțional, studii de piață, sondaje de
opinie, marketing în domeniul afacerilor, servicii
de relații
cu publicul, consultantă în organizarea
și managementul afacerilor, administrație
comercială, servicii de
analiză a datelor comerciale, sistematizarea și
înregistrarea datelor în baze de date informatice,
compilații
statistice, căutare de informații în fișiere
informatice, pentru terți, gestionare de fișiere
informatice,
compilare și întocmire de statistici, servicii legate
de analiza datelor privind piața consumatorilor,
planificare de marketing, marketing direct
individual, planificare media și servicii legate
de profilarea clienților și a zonei și locația site-
ului, informații statistice privind intreprinderile,
marketing și cercetare și
analiză de piață, organizarea de programe
de fidelizare a clienților (în special programe
premium,
programe bonus), servicii de Merchandising.,
difuzare de anunțuri publicitare.

───────

(210) M 2020 01042
(151) 12/02/2020
(732) SC CARPATHIA AGRO &

FINANCE SRL, SAT COBOR
NR. 264, CAMERA 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, COMUNA TICUS,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FERMĂ BIODIVERSITATE
COBOR

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 03.04.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinți nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
32. Bere, ape minerale și alte băuturi non-
alcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 01043
(151) 12/02/2020
(732) CRISTINEL IRIMIA, STR. ALEEA

SRADIONULUI NR. 5D, JUDEȚUL
FOCȘANI, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Ediție de Vrancea

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 27.05.01;
27.05.17

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
42. Servicii știintifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 01044
(151) 12/02/2020
(732) DUMITRU DÎMBU, STR. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 5, BL. 5, SC.
D, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Dumitru Dîmbu
Cabinet Avocatură

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

35. Publicitate, servicii de promovare în
domeniul juridic.
45. Servicii juridice, servicii oferite de avocați,
asistenți juridici și consilieri juridici personali,
persoanelor fizice, grupurilor de persoane,
organizațiilor și întreprinderilor, servicii de
arbitraj, servicii juridice în domeniul migrației,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridica
a licențelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terți, consiliere
juridică pentru a raspunde la cererile de
ofertă / consiliere juridică pentru a raspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii
de monitorizare juridică, consultanță juridică
referitoare la cartografierea brevetelor, servicii
de reprezentare juridică, servicii privind litigiile,
mediere.

───────
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(210) M 2020 01045
(151) 12/02/2020
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR. CEREMUSULUI NR. 18A,
ET. 1, CAMERA 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, STR.
ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 3, BL.
B12, SC. A, ET. 7, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Lagrima de Oro

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

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

(210) M 2020 01046
(151) 12/02/2020
(732) DANIEL ENACHE, STR.

DRAGOSLAVELE NR. 32, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BLUE SUN

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

35. Servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
închiriere de apartamente, afaceri imobiliare,
servicii de asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare..
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01047
(151) 12/02/2020
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR. CEREMUSULUI NR. 18A,
ET. 1, CAMERA 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
La Lagrima de oro

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

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

(210) M 2020 01048
(151) 12/02/2020
(732) GREENTECH SERVICII

ECOLOGICE SRL, STR.
RANDUNELELOR, BL. R4, SC. A,
ET. 2, AP. 8, JUDEŢ CONSTANTA,
NAVODARI, 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)
IMPREUNA PENTRU
O NATURA CURATA

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

40. Servicii de reciclare, reciclare de deșeuri,
tratarea (reciclarea) deșeurilor, transformare
(reciclarea deșeurilor), reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, reciclare chimică a produselor
reziduale, servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), consultanță privind reciclarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/02/2020

gunoiului și deșeurilor, servicii de reciclare de
ulei pentru gătit și de ulei vegetal.

───────

(210) M 2020 01049
(151) 12/02/2020
(732) S.C. TEAM FRESH HORECA

S.R.L., STR. MASINA DE PAINE
NR. 20, BL. OD37, SC. 3, ET. 6,
AP. 115, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

#TEAMFRESH

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 18.01.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01050
(151) 12/02/2020
(732) EIS ROMELIANA & GERARD

S.R.L., STR. MAGURA NR. 4, BL.
K9A, SC. 2, AP. 21, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

S!nner

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.01;
27.05.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01051
(151) 12/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

BD. THEODOR PALLADY NR.
287, LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV
50, NR, CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MY SUSHI

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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 01052
(151) 12/02/2020
(732) COMA CONSTRUCT SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. FN, JUD.
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

COMA CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.02;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, rosu,
albastru

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

35. Regruparea, pentru alte persoane, a
serviciilor complexe (logistică în domeniul
construcţiilor, închiriere utilaje pentru construcţii,
structuri metalice, construcţii civile şi
industriale, instalaţii, finisaje, amenajări
exterioare/interioare), respectiv a materialelor
de construcţii, obiectelor/instalaţiilor sanitare,
pentru a permite clienţilor să compare şi să
cumpere comod aceste servicii şi produse,
servicii de vânzare cu ridicata/en-gros, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la materiale
de construcţii, managementul proiectelor de
afaceri, prezentare de produse şi servicii
(în scopuri promoţionale/publicitare), pregatire
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şi prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, publicare de materiale
promoţionale, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale, managementul şi administrarea
afacerilor, organizare şi coordonare de licitaţii
şi licitaţii inverse prin reţele informatice şi de
telecomunicaţii, servicii de comerţ electronic
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, administrarea
magazinelor.
36. Investiţii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestionarea investiţiilor imobiliare, planificarea
de investiţii imobiliare, administrarea de bunuri
imobiliare, asigurarea de proprietăţi imobiliare,
servicii de investiţii în proprietăţi imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea spaţiilor comerciale.
37. Servicii de construcţii civile şi industriale,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile
(construcţii), demolare de construcţii civile şi
industriale, construire de fundaţii pentru structuri
de construcţii civile şi industriale, fundaţii pentru
clădiri, construcţie de proprietăţi industriale,
servicii de cămăşuială pentru întreţinerea
instalaţiilor de construcţii civile şi industriale,
izolarea instalaţiilor de conducte, instalaţii de
maşinării electrice şi de generatoare, întreţinere
şi reparare de instalaţii în clădiri, terasamente,
închirieri de maşini pentru terasamente, reparare
şi întreţinere de echipamente pentru lucrări de
terasamente, drumuri de acces, construcţii de
platforme pentru prospecţiune, construcţia de
platforme de exploatare, servicii de instalare a
platformelor de lucru şi de construcţie, instalare
de schele pentru construcţii şi platforme pentru
lucrări şi construcţii, construcţia de structuri de
inginerie civilă prin turnarea betonului, construire
de structuri subterane, servicii de inginerie
civilă subterană, lucrări de construcţie subterane
pentru turnarea fundaţiei, montarea de structuri
de înaltă rezistenţă, închiriere de utilaje, instalaţii
şi echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere.
39. Logistică de transport, transport şi
depozitare, transport terestru, aerian, nautic,
rutier, marin, transport securizat, organizarea
transportului, servicii de transport, servici de
hamali (transport), transport securizat de bunuri,
închirierea mijloacelor de transport.

───────

(210) M 2020 01053
(151) 12/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

BD. THEODOR PALLADY NR.
287, LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV
50, NR, CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MY SUSHI

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15; 26.11.03; 26.11.10;
26.11.12; 26.01.18

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu, alb,
bej

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01054
(151) 12/02/2020
(732) MAMSPORT TRADING SRL,

VALEA JIULUI NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

LA PRIETENI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.02

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(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.

───────

(210) M 2020 01055
(151) 12/02/2020
(732) VIOREL NICA, SOS. NORDULUI

NR. 110-112, CORP B , ET. 1, AP.
B17, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ISOLETTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 26.11.12

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

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

───────
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(210) M 2020 01056
(151) 12/02/2020
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Lumea bună se adună

la Radio Guerrilla
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate radio, publicitate prin
televiziune, închirierea timpului publicitar în
mediile de
comunicare, închirierea spaţiului publicitar,
marketing, servicii de relaţii media, relaţii publice,
sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii, târguri
și evenimente în scopuri comerciale sau
publicitare, publicarea
de texte publicitare, organizarea de campanii
publicitare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de revista
presei.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor și
emisiunilor de radio și de televiziune, servicii de
radiodifuziune
prin internet, difuzare de materiale audio și video
pe internet, transmisie de podcasturi, difuzarea
de muzică.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi
susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, servicii de disc
jockey, informaţii
despre divertisment, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, producția de teatru
readiofonic,

servicii de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizare de evenimente de
divertisment,
organizare de evenimente culturale, organizare
de evenimente sportive, producţia de programe
de radio,
producția de programe de televiziune, producţia
de emisiuni de radio, producția de emisiuni de
televiziune, servicii de reporteri de ştiri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare
[redactare] de podcasturi, servicii de prezentatori
de radio și/sau de televiziune, servicii de maestru
de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de discotecă, furnizare de
informații despre
divertisment, evenimente de divertisment,
evenimente culturale și sportive, inclusiv în rețele
online și pe
internet, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competi
ţii (educaţie sau divertisment), organizarea
de competiţii sportive, organizarea de baluri,
planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
prezentarea presta
ţiilor live.

───────

(210) M 2020 01057
(151) 12/02/2020
(732) DELIA EMANUELA RADU,

BD. DECEBAL NR. 11, AP. 62,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MADALINA PREDA, STR. SOLDAT
ION CANDEA NR. 11, AP. 36,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051968,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2020 01058
(151) 12/02/2020
(732) CATTED BUSINESS PARK S.R.L.,

SOS. EROU IANCU NICOLAE
NR. 67 A, ETAJ 1, CAMERA 1.9,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CATTED BUSINESS PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01; 26.04.09

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

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

───────

(210) M 2020 01059
(151) 12/02/2020
(732) SC FAVORIT TRAVEL SRL, STR.

BACINSCHI NR. 7, BL. CL 4, SC.
B, ET. 1, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
700133, IAȘI, ROMANIA

(540)

POIANA URSOAICEI complex
hotelier & restaurant

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.14; 05.01.16

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 01060
(151) 12/02/2020
(732) ION CUPĂ, STR. NICU

CERNAIANU NR. 103 A, JUD.
MEHEDINȚI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

informația de Severin

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 294, Pantone 306), portocaliu
(Pantone 172)

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/02/2020

pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, mașini de scris și articole de
birou (cu excepția mobilierului), material didactic
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01061
(151) 12/02/2020
(732) SC ROMPATENT BUSINESS

PROTECTION SRL, CALEA
MOȘILOR NR. 59, MANSARDĂ,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LUMEA MARCILOR

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

16. Hartie §i carton, tipărituri, publicații tipărite,
albume, almanahuri.
35. Publicitate, managementui afaceriior,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului pubiicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementui afacerilor, consultanță
profesionala în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, publicitate online.
38. Servicii de comunicare online, transmisie de
informații online,
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
publicații online, tehnoredactare computerizată
electronică, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate,
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 01062
(151) 12/02/2020
(732) GEORGIANA NICOLETA

GINGARAS, STR. DEALUL
GLAMBOCULUI NR. 17, JUD.
ARGEȘ, BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
SHAIK

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────

(210) M 2020 01063
(151) 12/02/2020
(732) Răzvan-Cristian Starețu, STR. LT.

GHEORGHE SAIDAC NR. 5A, BL.
30, SC. C, ET. 3, AP. 50, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Enterprizr

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 01064
(151) 12/02/2020
(732) EDITURA PARALELA 45 SA,

B-DUL REPUBLICII NR. 148,
CLADIREA C1, ET. 4, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

EDITURA PARALELA 45
o editură pentru generații

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01

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

16. Cărți, publicații, materiale de instruire sau
învățământ (tipărituri).
35. Servicii de redactare și editare de publicații.
39. Distribuire cărți și publicații.
41. Organizare de concursuri școlare, publicare,
publicare on-line de cărți și publicații, servicii de
redactare și editare cărți.

───────

(210) M 2020 01065
(151) 12/02/2020
(732) ADRIANA-CRISTINA

BAHMUŢEANU , BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cum să treci cu bine peste
un divorț sau o despărțire.

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

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

───────

(210) M 2020 01066
(151) 12/02/2020
(732) CONSTANTIN GHEARĂ, STR.

DIONISIE CEL MIC NR. 68, BL.
72, SC. C, AP. 48, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WAVES ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 24.01.01; 24.01.11;
06.03.04; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

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

38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 01067
(151) 12/02/2020
(732) ARROGANT STYLE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 248, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, COŞBUC,
427070, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ARROGANT

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.09.03;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 01068
(151) 12/02/2020
(732) BUCATEPEROATE S.R.L., STR.

AV. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
NR. 41, BL. 20J, SC. 1, AP.
6, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CARTE BLANCHE

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

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

───────

(210) M 2020 01069
(151) 12/02/2020
(732) MIHAIL RADU, STR.

DRISTORULUI NR. 91-95, BL.
E, ET. 4, AP. 433, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUXENZA

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
de ceasuri, bijuterii şi pietre preţioase şi semi-
preţioase, din produc
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ţie proprie şi a unor terţi, (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţ
ioneze cât mai comod, aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de
magazin fizic sau on-line de comerţ cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 01070
(151) 12/02/2020
(732) ANDREEA NEGRESCU , STR. F

FERME NR. 27, SC. D, ET. 2, AP.
D10, JUDEŢILŞ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cannoleria LA
TRADIZIONE CONTINUA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 26.13.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării şi

patiserii, servicii oferite de restaurant, bistro
şi ceainării, servicii oferite de baruri, cafenele,
snack-bar-uri,
servicii de catering.

───────

(210) M 2020 01071
(151) 12/02/2020
(732) ART STIL PRINT SRL, STR.

OLTENIEI NR. 3, SAT ȚEGHEȘ,
JUD. ILFOV, COMUNA DOMNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

OAKI

(531) Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.15; 03.11.24

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 7488 C), verde închis
(Pantone 7741 C), roșu (Pantone
032C), negru, alb

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

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2020 01073
(151) 12/02/2020
(732) KRONSTADT INSTALATII

SERVICE SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
1, BIROUL 1, PARTER, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

KISSoft

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

clase:
9. Aplicații software în domeniul construcțiilor.
42. Proiectarea, programarea, dezvoltarea,
implementarea, găzduirea, întreținerea,
actualizarea și închirierea de software în
domeniul construcțiilor, consultanță software
pentru calculatoare în domeniul construcțiilor,
evaluări și estimări în domeniile științifice și
tehnologice prestate de ingineri în domeniul
construcțiilor, cercetare științifică și tehnică în
domeniul construcțiilor, software-ul ca serviciu
(SaaS) în domeniul construcțiilor.

───────

(210) M 2020 01074
(151) 12/02/2020
(732) UNITED ROMANIAN BREWERIES

BEREPROD S.R.L., BULEVARDUL
UNIRII NR. 27, BLOC 15, SCARA
2, AP. 24,SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SKOL.Răcorește bărbatul!

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

32. Bere și produse de bere, bere, bere (must
de bere), bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogățită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, bere de
ghimbir, coctailuri pe bază de bere, IPA (bere
blondă indiană), kvass (băutură nealcoolică),
malț (bere din malț), malț (must de malț), vin de
orz (bere), înlocuitor de bere, hamei (extracte din
hamei) pentru fabricarea berii, bere din extract
de rădăcini, băuturi nealcoolice din malț, cidru
fără alcool, băuturi (preparate pentru fabricarea
lor).
33. Cidru, extracte din fructe, alcoolice.

───────
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(210) M 2020 01076
(151) 12/02/2020
(732) EUROINVEST 2003 SRL, STR.

CERBULUI NR. 44, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, 440264,
SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
RONELA OPREA, STR. G-RAL
MAGHERU NR. 12, BL. M12,
AP. 29, JUD. BIHOR, ORADEA,
410057, ROMANIA

(540)

PREMOSA

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, structuri metalice şi sisteme
pentru compartimentări interioare modulare,
structuri din oţel, panouri metalice, uşi metalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, panouri din sticlă, sticlă
de alabastru pentru construcţii, PAL, MDF, HPL,
geamuri pentru construcţii, vitralii.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mobilă de birou, mobilier din
sticlă, jaluzele şi obloane interioare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, inclusiv: consultanţă în construcţii,
servicii specializate referitoare la construcţia sau
realizarea de clădiri permanente, construirea de
magazine şi gherete pentru târguri, curăţarea şi
restaurarea clădirilor existente (interior/exterior),

zidărie, instalarea usilor şi ferestrelor, servicii de
instalaţii şi reparaţii, precum cele din domeniul
electricităţii, apă/canal, mobilierului.

───────

(210) M 2020 01077
(151) 12/02/2020
(732) SC WAFRO PROD SRL, STR.

HENRI COANDA NR. 18, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, 550234, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
WAFROLINO

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

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 01078
(151) 12/02/2020
(732) MARIA POPA, STR. RACATAU

NR. 44, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUIET

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2020 01080
(151) 12/02/2020
(732) DORINA IONITA, STR. CASIN

NR. 2, BL. G5C, SC. B, AP. 25,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PSIHOMAESTRU
DORINA IONIŢĂ

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:verde deschis
(HEX #628914, HEX #638b13, HEX
#4a5e32), verde închis (HEX #3e473a),
galben (HEX #deda12), alb

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

44. Servicii de psihologie, furnizare de informații
referitoare la psihologie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihologie ocupațională, psihoterapie, tratament
psihologic, consiliere psihologică, examinare
psihologică, asistență psihologică, psihoterapie
holistică, servicii de psihoterapie, consultanță
privind psihologia integrativă, servicii de
evaluare psihologică, elaborare de profiluri
psihologice, servicii de examinare psihologică,
servicii de consultații psihologice, servicii de
diagnostice psihologice, oferire de tratamente
psihologice, întocmire de rapoarte psihologice,
consilierea psihologică a personalului, servicii
oferite de un psihoterapeut, realizare de evaluări
și examinări psihologice, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale,
teste de personalitate cu scopuri psihologice,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, servicii de

terapie, servicii de terapie a insomniei, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020 00653, publicat în data de 

06.02.2020, se scoate de la publicare deoarece acesta a fost 

dublat cu depozitul M 2020 00657, prin urmare, nu are taxele 

de depunere si publicare. 


