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Cereri Mărci publicate în 19/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 07232 12/10/2020 TIA ICONIC VISION SRL VIBES

3 M 2020 07242 12/10/2020 IRIDEX GROUP SALUBRIZARE
SRL

IRIDEX GROUP salubrizare
Protejează mediul-construiește
viitorul!

4 M 2020 07244 12/10/2020 CONTAKT CARTRIDGE SRL TOPRO

5 M 2020 07245 12/10/2020 SC ALISON HAYES (ROMANIA)
SRL

SYNEK

6 M 2020 07246 12/10/2020 S.C. CERES UNION S.R.L. Seminte Plante

7 M 2020 07247 12/10/2020 SC INTERTOY ZONE SRL NORIEL LUMEA CU
IMAGINAȚIE TOYS

8 M 2020 07248 12/10/2020 BEST ROMANIAN SECURITY
SRL

BEST ROMANIAN SECURITY

9 M 2020 07249 12/10/2020 PROTECT PHONE S.R.L. NytroPods

10 M 2020 07250 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The-All Natural
Chicken Brand Cocorico Original
THE CLEANEST CHICKEN
SAUSAGE

11 M 2020 07251 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico Original
THE CLEANEST CHICKEN
SAUSAGE

12 M 2020 07252 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico Original
THE CLEANEST CHICKEN
SAUSAGE

13 M 2020 07253 12/10/2020 S.C. DACOREX COM SRL DACOREX punem baza în
construcții

14 M 2020 07254 12/10/2020 FLEGO COM SRL instacoffee CATCH THE TASTE!
SHARE FOR MORE!

15 M 2020 07255 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD C 300/350 EL

16 M 2020 07256 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MF45Pro

17 M 2020 07257 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD RG 53/63

18 M 2020 07258 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD CF 1500/2300

19 M 2020 07259 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD KNT 5/7

1 M  2020  06425 07/10/2020 KMG  ROMPETROL  SRL rompetrol  KazMunayGas
International Group Member
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 07260 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MG21

21 M 2020 07261 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD AG 32/41

22 M 2020 07262 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MI 41/53 Pro

23 M 2020 07263 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD KOMBI 32/41

24 M 2020 07264 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD FP 50/61

25 M 2020 07265 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD OS 25/30 Pro

26 M 2020 07266 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD SA 1200

27 M 2020 07267 12/10/2020 IONUT STRATULAT BURGER MANIAX
CARTOFISERIE

28 M 2020 07268 12/10/2020 CASA DIN PADURE SRL Casa din Pădure

29 M 2020 07269 12/10/2020 SÁNDOR TAMÁS DESCRIPTIO TRANSILVANIAE
NOVA ET ACCURATA
TRANSYLVANIAE DESCRIPTIO

30 M 2020 07270 12/10/2020 SC ALEPH MEDIA SRL PRIVEŞTI

31 M 2020 07271 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC HBO

32 M 2020 07272 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC HOME BOX OFFICE

33 M 2020 07273 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC CINEMAX

34 M 2020 07274 12/10/2020 VERA SIMONA RADUCU URZEALA ŞIFONIERELOR

35 M 2020 07275 12/10/2020 CALIPSO S.R.L. GOOD VITAMIN

36 M 2020 07276 12/10/2020 A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

37 M 2020 07277 12/10/2020 CRAMA TRACICA SRL GELOZIE

38 M 2020 07278 12/10/2020 CRAMA TRACICA SRL INOCENTA

39 M 2020 07279 12/10/2020 British American Tobacco
(Brands) Limited

NEO STICKS

40 M 2020 07280 12/10/2020 Ioana-Maria Cornila Dream Proximity

41 M 2020 07281 12/10/2020 CLAUDIA ALEXANDRA NITA iBROWLIFTING
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PIATA PRESEI LIBERE NR. 3-5,
BLOC NORD, ET. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

rompetrol KazMunayGas
International Group Member

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.05.20

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru, gri, alb

(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.
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.
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.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
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.

(210) M 2020 06425
(151) 07/10/2020
(732) KMG ROMPETROL SRL,
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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.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, 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 07232
(151) 12/10/2020
(732) TIA ICONIC VISION SRL, SAT

ROŞIORI, JUD. BOTOŞANI,
COMUNA RĂCHIŢI, BOTOȘANI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VIBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01; 11.01.22;
02.09.14; 26.11.01; 29.01.12

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

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale. 
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servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii de baruri care servesc bere,
servicii de snack-baruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2020 07242
(151) 12/10/2020
(732) IRIDEX GROUP SALUBRIZARE

SRL, SAT SCHITU, JUD.
CONSTANTA, COSTINESTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

IRIDEX GROUP salubrizare
Protejează mediul-

construiește viitorul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.19; 26.04.18; 29.01.14

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

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

39. Transportul și depozitarea gunoiului,
descărcare (transport) de deșeuri, organizarea
serviciilor de transport, colectare de deșeuri
industriale (transport).
40. Reciclarea deșeurilor, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, transformare (reciclarea deșeurilor),
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, consultanță

privind reciclarea gunoiului și deșeurilor,
furnizare de informații despre reciclarea
deșeurilor, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor.

───────

(210) M 2020 07244
(151) 12/10/2020
(732) CONTAKT CARTRIDGE SRL, STR,

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 119/A, CAMERA 1, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOPRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a hârtie şi
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, articole de papetărie şi articole de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), scanere
de imagini, scanere, scaner de mână, scanere
pentru coduri de bare/permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
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organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru hârtie şi carton, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), scanere de imagini,
scanere, scaner de mână, scanere pentru coduri
de bare (exceptând transportul lor), servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la hârtie şi carton, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), scanere de imagini,
scanere, scaner de mână, scanere pentru coduri
de bare, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
scanere de magini, scanere, scaner de mână,
scanere pentru coduri de bare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 07245
(151) 12/10/2020
(732) SC ALISON HAYES (ROMANIA)

SRL, SOS. BUCURESTI-BUZAU,
KM 55,2, JUD. IALOMITA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYNEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.04; 26.03.05

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

10. Măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecție pentru uz medical, măști faciale
bioterapeutice de uz medical, măști faciale
terapeutice, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute de uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști de
protecţie pentru gură de uz medical, măști de
protecţie de unică folosinţă pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate chirurgicale, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
de uz chirurgical, halate pentru izolare de uz
medical, halate de uz medical pentru vizitatori,
combinezoane de uz medical, costume de
uz medical, costume cu filtru de uz medical,
costume exoscheletice robotizate de uz medical,
costume presurizate de uz medical, ghete de
uz medical, papuci de unică folosință de uz
medical, viziere de protecție pentru uz medical,
cearșafuri de uz medical, cearșafuri cauciucate
pentru incontinență, cearșafuri de examinare
chirurgicală, cearșafuri pentru săli de operație,
fețe de pernă de uz medical, paturi de uz
medical, perne de uz medical.
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24. Lenjerie de pat de unică folosinţă din
material textil, feţe de masă din materiale
textile de unică folosinţă, cearşafuri, cearşafuri
din plastic (care nu sunt cearşafuri pentru
incontinenţă), cearşafuri de pat cu volane,
cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri de pat din
hârtie, cearșarfuri de unică folosinţă, feţe de
pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe de pernă de
unică folosință.
25. Halate, halate de plajă, halate pentru
gravide, halate pentru botez, halate de casă,
halate de laborator, halate pentru frizerii, halate
pentru, asistente medicale (îmbrăcăminte),
combinezoane (îmbrăcăminte), combinezoane
de schi, combinezoane/salopete, combinezoane
(lenjerie intimă), combinezoane pentru bebeluşi,
combinezoane pentru snow-board, costume,
costume de karate, costume de judo, costume
de kendo, costume de taekwondo, costume
de aikido, costume de neopren, costume
de marinar, costume de plajă, costume de
motociclism, costume de gimnastică, costume
de patinaj, costume populare, costume de
bebeluşi, costume stil zoot, costume de dans,
costume din piele, costume de teatru, costume
de seară, costume pentru bărbaţi, femei si
copii, costume de lucru, costume de gală,
costume de balet, costume de halloween,
costume de ploaie, costume sportive de zbor,
costume informale (casual), costume de înot,
costume de baie, costume sportive, costume
de jogging, costume rezistente la vânt, costume
impermeabile, costume de schi, papuci de unică
folosinţă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti faciale
bioterapeutice, măşti faciale terapeutice, măşti
faciale de protecţie pentru uz stomatologic,
măști de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale nețesute de uz medical, măști nazale
(de protecţie) pentru uz medical, măști sanitare
de uz medical, măști de protecţie pentru gură de
uz medical, măști de protecţie de unică folosinţă
pentru uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălţăminte de uz
medical, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienţilor, halate de uz chirurgical, halate pentru

izolare de uz medical, halate de uz medical
pentru vizitatori, combinezoane de uz medical,
costume de uz medical, costume cu filtru de
uz medical, costume exoscheletice robotizate de
uz medical, costume presurizate de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecţie pentru uz
medical, cearşafuri de uz medical, cearşafuri
cauciucate pentru incontinenţă, cearşafuri de
examinare chirurgicală, cearşafuri pentru săli de
operaţie, fețe de pernă de uz medical, paturi
de uz medical, perne de uz medical, lenjerie de
pat de unică folosinţă din material textile, feţe
de masă din materiale textile de unică folosinţă,
cearşafuri, cearşafuri din plastic (care nu sunt
cearşafuri pentru incontinenţă), cearşafuri de pat
cu volane, cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri
de pat din hârtie, cearsarfuri de unică folosință,
feţe de pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe
de pernă de unică folosință, halate, halate de
plajă, halate pentru gravide, halate, pentru botez,
halate de casă, halate de laborator, halate
pentru frizerii, halate pentru asistente medicale
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
combinezoane de schi, combinezoane/salopete,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
pentru bebeluşi, combinezoane pentru snow-
board, costume, costume de karate, costume
de judo, costume de kendo, costume de
Taekwondo, costume de aikido, costume de
neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, costume stil
Zoot/costume de dans, costume din piele,
costume de teatru, costume de seară, costume
pentru bărbaţi, femei si copii, costume de lucru,
costume de gală, costume de balet, costume
de Halloween, costume de ploaie, costume
sportive de zbor, costume informale (casual),
costume de inot, costume de baie, costume
sportive, costume de jogging, costume rezistente
la vânt, costume impermeabile, costume de schi,
papuci de unică folosinţă (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor sa le vadă
si sa le achiziţioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin/cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermeiliul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
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electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenții de import-
export.

───────

(210) M 2020 07246
(151) 12/10/2020
(732) S.C. CERES UNION S.R.L., STR.

PANDURI NR. 5, BLOC H6, SC. A,
ET. 2, AP. 7, JUDEȚUL CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, 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)

Seminte Plante

(531) Clasificare Viena:
05.09.17; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.14

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

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

31. Seminţe brute, semtinţe neprocesate,
seminţe naturale, grăunţe (seminţe), brute și
neprocesate, seminţe pentru horticultură, brute
și neprocesate, seminţe pentru agricultură,
brute și neprocesate, seminţe de plantat,
seminţe oleaginoase nepreparate, seminţe
pentru semănat, seminţe brute şi neprelucrate,
seminţe neprocesate de uz agricol, porumb.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu seminţe brute, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu seminţe neprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu seminţe naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grăunţe (seminţe),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seminţe pentru horticultura, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seminţe pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seminţe
oleaginoase nepreparate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seminţe pentru
semănat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seminţe brute şi neprelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seminţe
neprocesate de uz agricol, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu porumb, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
brute, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu seminţe neprocesate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu seminţe naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grăunţe
(seminţe), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seminţe pentru horticultură, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
oleaginoase nepreparate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu seminţe pentru semănat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
seminţe brute şi neprelucrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu seminţe neprocesate
de uz agricol, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu seminţe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu seminţe neprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu seminţe naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu grăunţe
(seminţe), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe de plantat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu seminţe oleaginoase nepreparate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu seminţe pentru semănat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seminţe brute şi neprelucrate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seminţe neprocesate de uz agricol, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
porumb, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seminţe brute, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu seminţe
neprocesate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grăunţe (seminţe), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu seminţe pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seminţe oleaginoase nepreparate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seminţe pentru semănat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu seminţe brute şi
neprelucrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu porumb .

───────

(210) M 2020 07247
(151) 12/10/2020
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NORIEL LUMEA CU
IMAGINAȚIE TOYS

(531) Clasificare Viena:
09.01.10; 09.07.09; 19.03.01; 01.01.05;
21.01.01; 21.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.

───────

(210) M 2020 07248
(151) 12/10/2020
(732) BEST ROMANIAN SECURITY

SRL, STRADA PADUREA
CRAIULUI NR. 13E, PARTER,
CAM.1, JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, AECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEST ROMANIAN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

45. Servicii de securitate pentru protectia
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, protecție fizică oferită
de poliție, servicii de protecție a animalelor,
închiriere de echipamente de protecție, salvare,
siguranță și menținere a ordinii, consultanță
în legătură cu asigurarea respectării protecției
datelor, monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de securitate fizică, controlul de
securitate al bagajelor, marcarea de securitate
pentru bunuri, consultanță în materie de
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securitate, servicii de securitate pentru clădiri,
marcarea de securitate a documentelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de control de pașapoarte (securitate),
consultanță în materie de securitate fizică,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de garda de corp, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, consultanță în
materie de securitate în muncă, control de
securitate al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii de
control de securitate al bagajelor în aeroporturi,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de control de
securitate al bagajelor la aeroport, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, control de securitate pentru persoane
și bagaje în aeroporturi, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de siguranță aeroportuară, deschiderea
încuietorilor de siguranță, evaluarea gradului de
siguranță, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene.

───────

(210) M 2020 07249
(151) 12/10/2020
(732) PROTECT PHONE S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 141, CAMERA
1, JUDEȚUL PRAHOVA, SAT
MĂNEȘTI, COMUNA MĂNEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
NytroPods

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

9. Căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, căști
fără fir, căști pentru comunicare la distanță, căști
cu microfon pentru comunicații, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare.
35. Regruparea în avantajul terţilor a căști, căști
audio, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști stereo, căști auriculare, căști
pentru telefoane mobile, casti fara fir permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau en
detail (exceptând transportul lor), prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a căști pentru
comunicare la distanță, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști cu microfon pentru
comunicații permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail (exceptând
transportul lor), prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail (exceptând
transportul lor), prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, casti
fara fir, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru căști pentru
comunicare la distanță, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști cu microfon pentru comunicații,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
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calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, casti
fara fir, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la căști
fără fir pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la căști, căști
audio, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști stereo, căști auriculare, căști
pentru telefoane mobile, căști fără fir, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la căști
pentru comunicare la distanță, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști cu microfon pentru
comunicații, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la, toate
acestea pentru căști pentru comunicare la
distanță, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști cu microfon pentru comunicații.

───────

(210) M 2020 07250
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, B-DUL.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
INTRAREA SIMIONESCU, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COCORICO The-All Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 08.01.01; 08.05.25; 05.09.01;
19.03.03; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721)

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,
pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau , carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
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muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastrama de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul siteurilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale, îngrijirea animalelor.

───────

(210) M 2020 07251
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, B-DUL.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
INTRAREA SIMIONESCU, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 08.01.01; 08.05.25; 05.09.01;
19.03.03; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721)

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,
pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau , carton,
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ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastrama de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul siteurilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.

44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale, îngrijirea animalelor.

───────

(210) M 2020 07252
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, B-DUL.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
INTRAREA SIMIONESCU, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 05.09.06;
05.09.12; 05.09.17; 05.09.21; 08.05.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721C), alb, bej, roșu,
verde deschis

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
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29. Carne și produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (cârnați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în Clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în Clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în Clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vanzare prin intermediul magazinelor
de vanzare cu amănuntul, al punctelor de
vanzare cu ridicata si/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vanzare prin internet,
prin intermediul siteurilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în Clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în Clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în Clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în Clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
45. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(210) M 2020 07253
(151) 12/10/2020
(732) S.C. DACOREX COM SRL, STR.

VIITORULUI NR. 2, JUDEȚUL
GORJ, TÂRGU JIU, 210177, GORJ,
ROMANIA

(540)

DACOREX punem
baza în construcții

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 15.01.17;
06.01.04

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
roșu (Pantone 185 C), gri (Pantone 11
C), alb

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

19. Materiale de construcții destinate domeniului
de construcții civile, industriale și drumuri și
în special: nisip, cu excepția nisipului pentru
turnătorie, criblură, piatra spartă din granit,
anrocamente (pietre), bolovani și balast de
zgură, betoane, mortare și mixuri asfaltice.
35. Servicii de comerț cu materiale de
construcții, servicii de comandă online în
domeniu materialelor de construcții și al
serviciilor legate de domeniu construcțiilor civile,
industriale și al drumurilor, informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, prezentarea bunurilor și
serviciilor prin toate mijloacele de comunicare,
servicii de agenții de import și export.
37. Închiriere de utilaje, echipamente și instalații
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere/reparații și în special: autobasculante,
trailere și manitou (mașini de manipulat),
servicii prestate la cerere cu buldoexcavatoare,
excavatoare, buldozere, buldoexcavator cu
picon si încărcător frontal, construirea,
consolidarea, pavarea, decopertarea si
întreținerea de drumuri, construcții hidrotehnice.
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39. Transport rutier de intern și internațional și
livrare de marfă, transport de material construcții,
transporturi agabaritice, închirierea de vehicule
pentru transportul de marfă.

───────

(210) M 2020 07254
(151) 12/10/2020
(732) FLEGO COM SRL, STR.

PREOT GOGLEA NR. 193/3,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, VALEA
VOIEVOZILOR, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

instacoffee CATCH THE
TASTE! SHARE FOR MORE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 16.03.01

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

35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu cafea.
43. Servicii de restaurant, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2020 07255
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEȚUL BACĂU, COMĂNEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD C 300/350 EL

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────
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(210) M 2020 07256
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD MF45Pro

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07257
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD RG 53/63

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────
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(210) M 2020 07258
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD CF 1500/2300

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare (maşini), maşini
pentru producerea şi procesarea materialelor,
maşini şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv (mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07259
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD KNT 5/7

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────
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(210) M 2020 07260
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD MG21

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07261
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD AG 32/41

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────
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(210) M 2020 07262
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD MI 41/53 Pro

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare (maşini), maşini
pentru producerea şi procesarea materialelor,
maşini şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv (mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07263
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD KOMBI 32/41

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────
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(210) M 2020 07264
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD FP 50/61

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07265
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD OS 25/30 Pro

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/10/2020

(210) M 2020 07266
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI NR.

5, JUDEŢUL BACĂU, COMĂNEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
Rubiq WOOD SA 1200

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

7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7,
respectiv: maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafeţelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07267
(151) 12/10/2020
(732) IONUT STRATULAT, STR TRAIAN

NR. 81, BL. A2, AP.14, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800112, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BURGER MANIAX
CARTOFISERIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 08.07.25; 27.05.01;
29.01.14; 08.07.25

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

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 07268
(151) 12/10/2020
(732) CASA DIN PADURE SRL,

DRUMUL TABEREI NR. 20, BL.
C2, SC. E, AP. 156, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Casa din Pădure
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16; 06.07.07

(591) Culori revendicate:verde, bleu, albastru,
maro, alb

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive.
43. Servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 07269
(151) 12/10/2020
(732) SÁNDOR TAMÁS,

STR.FORTYOGÓ NR.22, JUDETUL
COVASNA, TARGU SECUIESC,
525400, COVASNA, ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR.61, BL.10E ,SC.B, AP.9,
JUDETUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

DESCRIPTIO TRANSILVANIAE
NOVA ET ACCURATA

TRANSYLVANIAE
DESCRIPTIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.23

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

16. Materiale didactice sau de învățământ,
atlase, cărți, hărți , culegeri de hărți, publicații
imprimate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale în special publicare de colecţii de
hărţi, organizare de expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea şi conducerea de
conferinţe, de seminarii, de ateliere (instruire),
redactarea de texte altele decât cele publicitare,
publicarea de texte altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2020 07270
(151) 12/10/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR.
58-60, ETAJ 3, CAMERA 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIVEŞTI

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru

consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţ ilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
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baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, difuzare online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzic ă, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea c ărţilor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment

de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07271
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HBO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, incluşiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,
programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
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41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue şi înregistrări audiovizuale în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────

(210) M 2020 07272
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOME BOX OFFICE

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

9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, incluşiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,
programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue şi înregistrări audiovizuale în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
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domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────

(210) M 2020 07273
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CINEMAX

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

9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, incluşiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,

programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue şi înregistrări audiovizuale în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────
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(210) M 2020 07274
(151) 12/10/2020
(732) VERA SIMONA RADUCU, BD. UL

1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, BL.
L14, SC. 1, AP. 467, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URZEALA ŞIFONIERELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte ţesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
părţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, bijuterii, ceasuri (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, femei şi copii, părţi
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la

acoperirea capului, bijuterii, ceasuri, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, femei şi copii, părţi de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
bijuterii, ceasuri, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbaţi,
femei şi copii, părţi de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, bijuterii,
ceasuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

41. Coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, activităţi culturale.

───────
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(210) M 2020 07275
(151) 12/10/2020
(732) CALIPSO S.R.L., STR. CRIȘAN

NR. 3, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GOOD VITAMIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.04.05

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
portocaliu, turcoaz

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 07276
(151) 12/10/2020
(732) A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI, BD.

NICOLAE BĂLCESCU NR.16-18,
JUD. ILFOV, COM.DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.11.18; 03.07.01;
03.07.17; 24.09.05; 23.01.01

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

clase:
41. Antrenare (instruire), servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea de
competiții sportive, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică nedectabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de copetiții (educative sau divertisment),
fotografie, educației fizică, instruire practică
(demonstrații), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilități sportive, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, închirierea terenurilor
de tenis, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea caselor video,
închirierea caselor video, înregistrarea pe case
video, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 07277
(151) 12/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI, NR.40,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GELOZIE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07278
(151) 12/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI, NR.40,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE, NR.51, CLADIREA
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INOCENTA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07279
(151) 12/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, STR. 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, GL,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEO STICKS

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07280
(151) 12/10/2020
(732) Ioana-Maria Cornila, STR. CAREI

NR. 9, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dream Proximity

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

41. Divertisment.
───────

(210) M 2020 07281
(151) 12/10/2020
(732) CLAUDIA ALEXANDRA NITA,

STR. PRIMAVERII 18, JUD.
TIMIŞ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

iBROWLIFTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.15

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

3. Produse cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice, produse cosmetice.
41. Cursuri de cosmetică.

───────



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020/06509/15.09.2020, publicată la data de 

22.09.2020, denumirea mărcii este: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SKANDENBERG - 

ARMWRESTLING. 

 


