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Cereri Mărci publicate în 19/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03032 12/05/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
ASCDMSS

Sistemul Naţional de Educaţie
Fizică şi Sport

2 M 2020 03070 12/05/2020 RADU MIRCEA IOSIVAȘ FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE E-
SPORTS

3 M 2020 03072 12/05/2020 IONUT DOREL MOTOI valetino

4 M 2020 03073 12/05/2020 EUGENIA BRĂTILĂ PACTOR

5 M 2020 03074 12/05/2020 GOLDEN FROG S.R.L. FOUR COLORS

6 M 2020 03075 12/05/2020 SC SARCOM SRL STICKY A KLASS

7 M 2020 03076 12/05/2020 SC SARCOM SRL STICKY A KLASS

8 M 2020 03077 12/05/2020 RADU LUCIAN VOICESCU mitsu.ro Romanian Mitsu.ro
Enthusiasts

9 M 2020 03078 12/05/2020 TRANSARI SPEDITION SRL TRANSARI SPEDITION. We
deliver Your way

10 M 2020 03084 12/05/2020 HOSPITALITY BRANDS SRL BUONGIORNO ITALIAN

11 M 2020 03085 12/05/2020 HOSPITALITY BRANDS SRL g city grill FAMILY

12 M 2020 03086 12/05/2020 MARIAN PETCU BISCUIT PHARMA Friendly
Pharmacy

13 M 2020 03087 12/05/2020 HOSPITALITY BRANDS SRL g city grill DELIVERY

14 M 2020 03088 12/05/2020 DECENU NOI RETAIL SRL MAGAZINUL MAGAZINELOR

15 M 2020 03089 12/05/2020 ROBERT-IONUT BOLIACU BRENIER

16 M 2020 03090 12/05/2020 THEDA MAR SA TM THEDA MAR The Power of
Stone

17 M 2020 03091 12/05/2020 FINE SENSES SRL SENSUM

18 M 2020 03092 12/05/2020 ELLA TRAVELAND SRL societatea părinţilor informaţi

19 M 2020 03093 12/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

THE ONE

20 M 2020 03094 12/05/2020 Marian Petcu DELPHI-MER

21 M 2020 03095 12/05/2020 SC C&D EXIM TRADING SRL THERMO GURU

22 M 2020 03096 12/05/2020 SC MAC CAMPER SRL MAC

23 M 2020 03097 12/05/2020 TOSCANA TAGLIO SRL RESPIRO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 03098 12/05/2020 ADRIAN SZUCSIK Croitoria Noastra

25 M 2020 03099 12/05/2020 ȘEMINEE EXPERT OLTENIA
SRL

ȘEMINEE EXPERT OLTENIA

26 M 2020 03100 12/05/2020 LILIANA ECHIMOV Grădina Zânelor JURILOVCA

27 M 2020 03101 12/05/2020 SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI
PSBH POPESCU, NICOLAU &
ASOCIAȚII

PSBH

28 M 2020 03104 12/05/2020 George-Gino Iorgulescu ECLIPSE

29 M 2020 03105 12/05/2020 HERMANOS FRUCT SRL HERMANOS

30 M 2020 03106 12/05/2020 SC SIMPLU SRL HYGIENIC

31 M 2020 03107 12/05/2020 ADINA ELENA AMINAEI L'Arond
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(210) M 2020 03032
(151) 12/05/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

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

(540)
Sistemul Naţional de

Educaţie Fizică şi Sport
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 03070
(151) 12/05/2020
(732) RADU MIRCEA IOSIVAȘ, STR.

PLOPILOR NR. 68, AP. 220, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400383,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE E-SPORTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități sportive și culturale, servicii al căror
scop esențial este divertismentul, amuzamentul
sau recreerea persoanelor.

───────

(210) M 2020 03072
(151) 12/05/2020
(732) IONUT DOREL MOTOI,

BULEVARDUL REPUBLICII NR. 63,
JUD. CONSTANTA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, 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)

valetino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.09;
26.04.16; 29.01.14

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

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
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pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, 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 03073
(151) 12/05/2020
(732) EUGENIA BRĂTILĂ, STR. DURĂU

NR. 123, AP. 2, SECTOR 1,
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)

PACTOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.03; 24.01.18; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea,
reglementarea sau controlul distribuției sau
utilizării energiei electrice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata,
în special a aparatelor și instrumentelor
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuției sau utilizării energiei electrice.

───────
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(210) M 2020 03074
(151) 12/05/2020
(732) GOLDEN FROG S.R.L., STR.

MORII NR. 32/A/8, JUD. SALAJ,
MUNICIPIUL ZALAU, SĂLAJ,
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)
FOUR COLORS

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
și promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, publicitate online, promoții, informații
comerciale, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentare
de servicii, compilare de informații în baze
de date computerizate, informații de afaceri,
cercetarea afacerilor, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor, marketing imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare.
36. Consultanță imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, investiții
imobiliare, consultanță imobiliară, finanțare
imobiliară, agenți imobiliari, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, evaluări
de proprietăți imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), organizare de
închirieri imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, servicii oferite de agenții de cazare
(închiriere proprietăți imobiliare), gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, investiții
de capital în proprietăți imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consiliere

privind investițiile în proprietăți imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții civile și industriale, construcție
de clădiri de apartamente, construirea și
amenajarea de centre comerciale, construcție
de birouri, izolații pentru clădiri, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
demolare de construcții civile și industriale,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile și industriale, fundații pentru
clădiri, reparații, reparații clădiri, servicii
de instalații, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, informații
în domeniul reparațiilor, amenajare teritorială
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 03075
(151) 12/05/2020
(732) SC SARCOM SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 5, COMUNA
MIHĂEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA,
SAT BULETA, VALCEA, 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)
STICKY A KLASS

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
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preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
2.  Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
19.  Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (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).
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 03076
(151) 12/05/2020
(732) SC SARCOM SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 5, COMUNA
MIHĂEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA,
SAT BULETA, VALCEA, 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)

STICKY A KLASS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
2.  Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
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de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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)., 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).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
19.  Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (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).
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 03077
(151) 12/05/2020
(732) RADU LUCIAN VOICESCU, STR.

TELITA NR. 14, BL. 52A, SC. 2, ET.
2, AP. 72, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mitsu.ro Romanian
Mitsu.ro Enthusiasts

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
41. Servicii de cluburi de fani (divertisment).

───────

(210) M 2020 03078
(151) 12/05/2020
(732) TRANSARI SPEDITION SRL,

STR. WILLIAM SHAKESPEARE
NR. 29, BL. 29, ET. 1, AP.7,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

TRANSARI SPEDITION.
We deliver Your way

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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───────

(210) M 2020 03084
(151) 12/05/2020
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUONGIORNO ITALIAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, publicitate și marketing,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de comenzi online.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite baruri și snack-baruri, servicii de
catering, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 03085
(151) 12/05/2020
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
BDUL. DECEBAL NR.14, BL.S6,
SC.1, ET.4, AP.14, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

g city grill FAMILY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 26.01.18

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

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu,
publicitate şi marketing, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site, servicii de
comenzi
online.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri şi snack-baruri,
servicii de catering, servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2020 03086
(151) 12/05/2020
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BISCUIT PHARMA
Friendly Pharmacy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.05.03; 26.01.03

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

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale,
uleiuri eterice, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale), parfumuri, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice
şi preparate cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
pentru îngrijirea
pielii, a ochilor şi a unghiilor, preparate şi
tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decat
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri
şampon),
loţiune de baie, loţiune pentru piele, loţiune
pentru curăţarea tenului, cremă de bază, cremă

cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală.
5. Medicamente, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri,
unguente medicinale, unguente medicinale
pentru aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal,
inhalanţi de uz medical, preparate farmaceutice
de inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme
farmaceutice, preparate medicale, alimente
dietetice de uz medical, suplimente alimentare
cu efect cosmetic.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul
de preparate farmaceutice şi sanitare şi
de produse medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie, de înfrumuseţare
şi farmaceutice, servicii de informare şi de
consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice şi farmaceutice, servicii de publicitate
şi marketing
online.

───────
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(210) M 2020 03087
(151) 12/05/2020
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
BDUL. DECEBAL NR.14, BL.S6,
SC.1, ET.4, AP.14, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

g city grill DELIVERY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 26.01.18

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

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet şi
livrare la domiciliu,
publicitate şi marketing, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site, servicii de
comenzi
online.
41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, servicii de
divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de baruri şi snack-baruri, servicii
de catering, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 03088
(151) 12/05/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MAGAZINUL MAGAZINELOR

(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.
21. 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.

───────

(210) M 2020 03089
(151) 12/05/2020
(732) ROBERT-IONUT BOLIACU, STR.

MIXANDREI NR. 65, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRENIER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 03090
(151) 12/05/2020
(732) THEDA MAR SA, SOS. DE

CENTURA 1BIS C, NR.1, JUDEŢ
ILFOV, SAT CHIAJNA, 077040,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TM THEDA MAR
The Power of Stone

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#800000), negru

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

19. Granit, marmură de construcție, plăci
ceramice, andezit, ardezie.
35. Publicitate.
39. Transport.
42. Proiectare tehnică, consultanță în
arhitectură.

───────

(210) M 2020 03091
(151) 12/05/2020
(732) FINE SENSES SRL, STR. PETRU

RARES NR. 5-9, SC. 1, ET.6,
AP.6.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011101, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SENSUM

(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 prevenireaincendiilor,
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.
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.
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.
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.
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
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plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 03092
(151) 12/05/2020
(732) ELLA TRAVELAND SRL, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 134, ET.
P, AP.1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)

societatea părinţilor informaţi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03093
(151) 12/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE ONE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 03094
(151) 12/05/2020
(732) Marian Petcu, CALEA MOSILOR

NR. 272, BL. 16, SC. C, ET.3,
AP.71, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DELPHI-MER

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

3. Uleiuri esentiale si extracte aromatice,
produse pentru toaleta, produse de parfumerie,
uleiuri esentiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
ingrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
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cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru par, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decat cele
pentru uz medicinal, balsamuri de par (balsamuri
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(produse cosmetice), cremă cosmetică pentru
piele, cremă pentru faţă care nu este medicinală,
seruri de uz cosmetic, şervețele cosmetice
umezite în prealabil, şervețele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic, şervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), ulei de corp sub formă de
spray, sprayuri cu apă de mare de uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare si
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse biotice, bauturi de uz
medical, alifii medicinale, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, unguente
medicinale, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal, inhalanţi, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglarilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, sprayuri nazale decongestionante,
soluții de uz medical pentru spălarea căilor
nazale, produse decongestive nazale, şervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
medicamente seroterapeutice, şervețele de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale.

───────

(210) M 2020 03095
(151) 12/05/2020
(732) SC C&D EXIM TRADING SRL,

STR. DIMINEŢII, NR. 1A, JUD. IAŞI,
VALEA LUPULUI, 707410, IAȘI,
ROMANIA

(540)

THERMO GURU

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 01.15.17;
24.17.21; 27.05.01

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
18. Genți de voiaj și de transport.
20. Containere, nu din metal, pentru depozitare
sau transport.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, articole
pentru curățare, sticlărie, porțelan și ceramică.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/05/2020

(210) M 2020 03096
(151) 12/05/2020
(732) SC MAC CAMPER SRL, STR.

HELIADE NR. 6B, AP. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MAC

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.24;
27.05.01

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03097
(151) 12/05/2020
(732) TOSCANA TAGLIO SRL, COM.

SÎNTANDREI NR. 181, JUDEȚUL
BIHOR, SAT PALOTA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.
48, BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR,
OARADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)
RESPIRO

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

10. Măști chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru
de înaltă protecție, măști chirurgicale pentru
protecție antibacteriană, măști de protecție
respiratorie confecționate din materiale nețesute
pentru uz chirurgical, măști de protecție

respiratorie de uz chirurgical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
utilizate de chirurgi în timpul operațiilor, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti sanitare de uz medical,
măști respiratorii chirurgicale, măști utilizate
de personalul medical, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical, viziere
de protecție pentru uz chirurgical, viziere de
protecție pentru uz medical, viziere de protecție
pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz veterinar, branțuri cu pernițe pentru
pantofi (ortopedice), branțuri moi (ortopedice),
branțuri ortopedice cu suporturi pentru bolta
plantară, branțuri ortopedice detașabile, branțuri
pentru alinierea piciorului (ortopedice), branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic, branțuri
pentru papuci de casă (ortopedice), branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv al
afecțiunilor membrelor inferioare, inserții
ortopedice pentru încălțăminte, încălțăminte
ortopedică, protecții pentru degete introduse
în încălțăminte (ortopedice), suporturi arcuite
pentru bolta plantară (ortopedic), suporturi
arcuite (ortopedice), suporturi arcuite pentru
ghete și cizme ortopedice, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, suporturi arcuite pentru
platfus, suporturi de compresie ortopedice,
suporturi ortopedice, suporturi ortopedice pentru
călcâie, suporturi ortopedice pentru picioare,
suporturi pentru arcada piciorului, suporturi
pentru platfus, talonete de uz ortopedic, tălpi din
piele (ortopedice), tălpi ortopedice.

───────
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(210) M 2020 03098
(151) 12/05/2020
(732) ADRIAN SZUCSIK, STR. BATANIA

NR. 5, AP. 1, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Croitoria Noastra

(531) Clasificare Viena: 09.05.01; 09.01.01;
09.01.03; 27.05.01; 26.11.14; 29.01.12

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03099
(151) 12/05/2020
(732) ȘEMINEE EXPERT OLTENIA

SRL, ALEEA PĂRULUI NR. 3A,
JUDEȚUL DOLJ, SAT IZVOR,
COMUNA SIMINICU DE SUS,
DOLJ, 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)

ȘEMINEE EXPERT OLTENIA

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 07.01.24;
27.05.01

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, și anume şeminee și accesorii
pentru şeminee, focare, sobe, coşuri de fum
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze 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, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, 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 comerț cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2020 03100
(151) 12/05/2020
(732) LILIANA ECHIMOV, STR. 1848

NR. 13, BL. 6, SC .B, AP. 2, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Grădina Zânelor JURILOVCA

(531) Clasificare Viena: 04.01.02; 04.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru,
roz, alb

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03101
(151) 12/05/2020
(732) SOCIETATE CIVILĂ

PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI
PSBH POPESCU, NICOLAU &
ASOCIAȚII, STR. REMUS NR. 1-3,
ET. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PSBH

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#5b6062),
fucsia (HEX=#9d244c)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 03104
(151) 12/05/2020
(732) George-Gino Iorgulescu, STR.

MANASTIREA VLAD TEPES NR.
113A, JUD. ILFOV, SAT SILISTEA
SNAGOVULUI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ECLIPSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
27.05.24; 01.01.13

(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.

───────

(210) M 2020 03105
(151) 12/05/2020
(732) HERMANOS FRUCT SRL, LINIA

DE CENTURA DREAPTA NR. 92,
STAND 3/ LOT 3, BIROUL NR. 1,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HERMANOS

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

31. Fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
seminţe naturale, plante şi flori naturale.
35. Servicii de vânzare amănuntul şi ridicata
referitoare la fructe proaspete, nuci, legume
proaspete și ierburi, seminţe naturale, plante şi

flori naturale, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 03106
(151) 12/05/2020
(732) SC SIMPLU SRL, STR.

ALBATROS, NR. 21, JUD.
CONSTANŢA, SAT POIANA,
ROMANIA

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

(540)

HYGIENIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
24.17.05

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

clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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 03107
(151) 12/05/2020
(732) ADINA ELENA AMINAEI,

STR. MIRCEA CEL BATRAN
NR. 16, JUDET DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
L'Arond

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────


