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Cereri Mărci publicate în 20/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09179 13/01/2020 CRISTINA MARIANA TICU

JIANU
LTJ & PARTNERS

2 M 2020 00136 13/01/2020 AUTORULATEBC 2017 SRL AUTORULATE BACAU

3 M 2020 00140 13/01/2020 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L

SPRINT DILUANT

4 M 2020 00141 13/01/2020 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L

SPRINT CATALIZATOR

5 M 2020 00142 13/01/2020 S.C. CRIDEN SAFE SECURITY
S.R.L.

CRIDEN SAFE SECURITY

6 M 2020 00143 13/01/2020 S.C. DC ONEST DENTAL S.R.L. STOMATOLOGIE FĂRĂ FRICĂ

7 M 2020 00145 13/01/2020 RAZVAN TEODORESCU BLACK FRIDAY

8 M 2020 00146 13/01/2020 A Ali Ali Sunwhite Calrose Rice 5 kg NET

9 M 2020 00147 13/01/2020 PIRAMID INTERNATIONAL SRL CRYSTAL SUNWHITE
EGYPTIAN TYPE RICE
CAMOLINO RICE

10 M 2020 00148 13/01/2020 ASPECT FASHION S.R.L. feng & feng

11 M 2020 00149 13/01/2020 BLUNIX S.R.L. BE GOOD MIRACLE

12 M 2020 00150 13/01/2020 EXCELENT INTCOMTRADING
SRL

PROMOZER

13 M 2020 00151 13/01/2020 S.C. CUSBAC S.A. CUSBAC

14 M 2020 00152 13/01/2020 SC MEDICAL SHOPPING ZONE
SRL

KATTER

15 M 2020 00153 13/01/2020 ASOCIATIA MINI KIDS MINI KIDS

16 M 2020 00154 13/01/2020 SC SERVICE ONLAPTOP SRL ONLAPTOP service & shop

17 M 2020 00155 13/01/2020 SC METATOOLS SRL METATOOLS EFICIENŢĂ PRIN
TEHNICĂ

18 M 2020 00156 13/01/2020 LUCIAN OVIDIU MATEI ECOTRON

19 M 2020 00157 13/01/2020 YANYAN ZHOU Mr.Gustos

20 M 2020 00158 13/01/2020 YANYAN ZHOU Thai Thai

21 M 2020 00159 13/01/2020 IOAN MERCEA
DANA MICLĂUŞ-MERCEA

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ
DE CREAŢIE "MRACONIA-
DUBOVA, I.Mercea"

22 M 2020 00160 13/01/2020 DORU FLORIN TODORUŢ DEEPCENTRAL

23 M 2020 00161 13/01/2020 SC HEALTHYLICIOUS SRL Healthylicious
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 00162 13/01/2020 MATEI STOICA IRINA TRAISTA PLINĂ

25 M 2020 00163 13/01/2020 ACTUAL INVESTING
SOLUTIONS DAGE SRL

ACTUAL INVESTING

26 M 2020 00164 13/01/2020 ADKPI SOLUTIONS SRL AUTO CONCIERGE

27 M 2020 00165 13/01/2020 ANTOFARM SRL Antofarm

28 M 2020 00166 13/01/2020 PALAZZO ITALIA INCUBATORE
D'IMPRESE SRL

ACCADEMIA DEL GUSTO
ITALIANO

29 M 2020 00167 13/01/2020 ENGIE ROMANIA SA ENGIE GAS 4U

30 M 2020 00168 13/01/2020 ANA SI CORNEL SRL ANA ȘI CORNEL GUST
TRADIȚIONAL

31 M 2020 00169 13/01/2020 OVERHEAT MEDIA SRL OVERHEAT MEDIA

32 M 2020 00170 13/01/2020 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

europa fm REVELI ON AIR
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(210) M 2019 09179
(151) 13/01/2020
(732) CRISTINA MARIANA TICU JIANU,

STR. COL. CORNELIU POPEIA
NR. 36, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LTJ & PARTNERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
07.05.08; 26.04.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2020 00136
(151) 13/01/2020
(732) AUTORULATEBC 2017 SRL,

DN2 NR. 1236, JUDEŢ BACĂU,
NICOLAE BALCESCU, 607355,
BACĂU, ROMANIA

(540)
AUTORULATE BACAU

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2020 00140
(151) 13/01/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L, STR. HORTENSIEI NR.
49 C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPRINT DILUANT

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

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, galben, negru

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

2. Diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri.
───────

(210) M 2020 00141
(151) 13/01/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L, STR. HORTENSIEI NR.
49 C, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPRINT CATALIZATOR

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

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

1. Catalizatori.
───────

(210) M 2020 00142
(151) 13/01/2020
(732) S.C. CRIDEN SAFE SECURITY

S.R.L., STR. DOMNEASCA NR.
24, SPATIUL COMERCIAL 1,
SALON 2, BL. MODERN, PARTER,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GIURGIU,
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)

CRIDEN SAFE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00143
(151) 13/01/2020
(732) S.C. DC ONEST DENTAL S.R.L.,

STR. CLUJ NR. 13, PARTER,
CAMERA 1, BLOC F, SC. 2, AP. 21,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
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)

STOMATOLOGIE FĂRĂ FRICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
26.11.01; 02.09.10; 26.11.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00145
(151) 13/01/2020
(732) RAZVAN TEODORESCU, CALEA

VICTORIEI NR. 214, SC. 1, ET. 5,
AP. 46, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLACK FRIDAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00146
(151) 13/01/2020
(732) A Ali Ali, INTRAREA SOLZILOR

NR. 6 A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sunwhite Calrose
Rice 5 kg NET

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.24; 05.09.19; 05.09.24;
26.11.12

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

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

30. Orez.
───────

(210) M 2020 00147
(151) 13/01/2020
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SRL,

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CRYSTAL SUNWHITE
EGYPTIAN TYPE RICE

CAMOLINO RICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 17.02.02; 08.07.03;
08.07.05; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu, alb, verde,
galben, negru

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

30. Orez.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/01/2020

(210) M 2020 00148
(151) 13/01/2020
(732) ASPECT FASHION S.R.L., STR.

CIREŞULUI NR. 16C, SC. 1, ET.
2, AP. 16, SAT FUNDENI, JUD.
ILFOV, COM. DOBROEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

feng & feng

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 05.07.02; 26.01.16

(591) Culori revendicate:galben, verde,
negru, roşu, alb

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

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00149
(151) 13/01/2020
(732) BLUNIX S.R.L., CALEA MOŞILOR

NR. 158, PARTER, MODUL
P171, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BE GOOD MIRACLE

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00150
(151) 13/01/2020
(732) EXCELENT INTCOMTRADING

SRL , SAT FUNDENI, STR. DOINEI
NR. 68H, ET. 1, CAMERA NR. 2,
JUDEŢUL ILFOV
, COMUNA DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PROMOZER

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare, mecanisme
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pentru aparate cu preplată, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoer, software de calculator,
extinctoare.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00151
(151) 13/01/2020
(732) S.C. CUSBAC S.A., STR. PREOT

IOAN VLADEANU NR. 30,
JUDETUL BACAU, COMUNA
LETEA VECHE, 607270, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CUSBAC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Fitinguri metalice, respectiv flanse, teuri,
coturi, reducţii, piese de inzidire, garnituri,
articole de robinetărie, respectiv robinete cu
clapă fluture acţionate manual/electric, robinete
de reţinere metalice, robinete de aerisire-
dezaerisire metalice, clapete terminale de
reţinere metalice, sorburi simple şi cu ventil
metalice, vane plane de perete metalice, stavile
metalice (stavilare), stavile metalice clapetă,
stavile metalice cu clapetă deversoare, stavile
metalice deversoare, batardouri, vane hidrant
de suprafaţă tip fluture pentru irigaţii, robinete
metalice de reglare debit acţionate manual/
electric/hidraulic, curăţitoare grătare.
7. Instalaţii de acţionare hidraulică şi
contragreutate pentru robinete industriale şi
aparate directoare, instalaţii de acţionare
hidraulică pentru vane de închidere rapidă,
vane plane şi stavile (părţi de maşini şi
de motoare), dispozitive cu plutitor pentru
acţionarea robinetelor industriale (dispozitive de

comandă de maşini sau motoare), dispozitive de
acţionare manuală pentru robinete industriale,
dispozitive de acţionare electrică pentru robinete
industriale, robinete echipate cu instalaţii
hidraulice şi contragreutate, asamble protecţie
şi izolare pompe (părţi de maşini), vane plane
de perete, stavilare şi batardouri, robinete de
aerisire – dezaerisire (părţi de maşini şi utilaje),
clapete terminale de reţinere, sorburi simple şi cu
ventil (părţi de maşini şi utilaje), cilindri hidraulici
(părţi de maşini şi de motoare), reductoare
manuale / electrice (dispozitive de acţionare
manuală / electrică a robinetelor industriale, părţi
de maşini şi utilaje.
9. Dispozitive de acţionare electrică pentru
robinete industriale, reductoare (electricitate),
disipatoare de energie electrice.
11. Utilaje de epurare şi tratare a apelor
(instalaţii sanitare), robineţi, sorburi (părţi de
instalaţii sanitare), robinete cu clapă fluture,
compensatoare de montaj (instalaţii sanitare),
robinete de reţinere, robinete cu sertar, vane
plane de perete, stavile (stavilare), stavile
clapetă, stavile cu clapetă deversoare, stavile
deversoare, batardouri, cilindri hidraulici, fitinguri
respectiv flanse, teuri, coturi, reducţii, piese de
inzidire, garnituri pentru instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2020 00152
(151) 13/01/2020
(732) SC MEDICAL SHOPPING ZONE

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 153, BL. 21B, SC. B, AP.
63, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KATTER

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

9. Termometre non-medicale, higrometre.
12. Cărucioare de copii, scaune auto copii.

───────
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(210) M 2020 00153
(151) 13/01/2020
(732) ASOCIATIA MINI KIDS, STR.

VASILE MIOC NR. 6, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
MINI KIDS

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

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

───────

(210) M 2020 00154
(151) 13/01/2020
(732) SC SERVICE ONLAPTOP SRL,

STR. PRELUNGIREA DEALUL
VERDE 30A, JUDETUL ILFOV,
VIDRA, ILFOV, ROMANIA

(540)

ONLAPTOP service & shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 16.01.06;
29.01.13

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

clase:
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 00155
(151) 13/01/2020
(732) SC METATOOLS SRL,

STR. POLIGONULUI NR. 2,
CONSTRUCTIA C22 (INCINTA SC
METCHIM SA PLOIESTI), JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

METATOOLS EFICIENŢĂ
PRIN TEHNICĂ

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

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

clase:
35. Servicii de comerţ cu ridicata cu privire la
maşini-unelte.

───────

(210) M 2020 00156
(151) 13/01/2020
(732) LUCIAN OVIDIU MATEI, STR.

TURNUL EIFFEL NR. 23, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ECOTRON

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
26.11.06; 26.13.25; 29.01.13

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00157
(151) 13/01/2020
(732) YANYAN ZHOU, STR. DOINEI NR.

72J, JUD. ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Mr.Gustos

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.12; 09.07.19

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

43. Servicii de furnizare de alimente, servicii
oferite de fast food restaurant.

───────

(210) M 2020 00158
(151) 13/01/2020
(732) YANYAN ZHOU, STR. DOINEI NR.

72J, JUD. ILFOV, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Thai Thai

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
07.05.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente, servicii
oferite de fast food restaurant.

───────

(210) M 2020 00159
(151) 13/01/2020
(732) IOAN MERCEA, STR. RAPSODIEI

NR. 5, JUD. TIMIS, SĂCĂLAZ,
307370, TIMIȘ, ROMANIA
DANA MICLĂUŞ-MERCEA, STR.
MEHADIA NR. 10, AP. 4, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300561, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TABĂRA INTERNAŢIONALĂ
DE CREAŢIE "MRACONIA-

DUBOVA, I.Mercea"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 06.01.04

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/01/2020

───────

(210) M 2020 00160
(151) 13/01/2020
(732) DORU FLORIN TODORUŢ, STR.

DR. IACOB FELIX NR. 41, BL.
C2, SC. 4, AP. 126 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEEPCENTRAL

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

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

───────

(210) M 2020 00161
(151) 13/01/2020
(732) SC HEALTHYLICIOUS SRL,

STR. TRAIAN NR. 37, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Healthylicious

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant și bar, restaurante pentru
turiști, servicii de restaurante fast-food, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru banchete.

───────

(210) M 2020 00162
(151) 13/01/2020
(732) MATEI STOICA IRINA, SAT

CRIVINA NR. 275, JUD. GIURGIU,
BOLINTIN VALE, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

TRAISTA PLINĂ

(531) Clasificare Viena: 10.03.13; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
apartinând terţilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, servicii
de intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, proiectarea de materiale publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, recrutarea
de personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
închirierea de standuri de vânzare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
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ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
şi farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial.
36. Sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 00163
(151) 13/01/2020
(732) ACTUAL INVESTING SOLUTIONS

DAGE SRL, STR. STADIONULUI,
BL. P39, SC. 1, ET. 2, AP. 7, JUD.
ILFOV, COMUNA 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ACTUAL INVESTING

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Servicii prestate de persoane sau organizaţii
în special cu scopul de a ajuta în ceea
ce priveşte funcţionarea sau managementul
unei întreprinderi comerciale, sau ajuta la
managementul afacerilor sau la îndeplinirea
funcţiilor comerciale ale unei întreprinderi
industriale sau comerciale, precum şi serviciile
prestate de către firmele de publicitate care
se ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, aceasta
clasă se poate referi la publicitate în legătură cu

alte servicii, precum cele privind împrumuturile
bancare sau publicitatea prin radio.

───────

(210) M 2020 00164
(151) 13/01/2020
(732) ADKPI SOLUTIONS SRL, STR.

CONSTANTIN RADULESCU-
MOTRU NR. 4, BL. 1, AP. 22,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUTO CONCIERGE

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00165
(151) 13/01/2020
(732) ANTOFARM SRL, STR. CUZA

VODA, BLOC B9, SC1, AP 3, NR.
14, JUD. OLT, CORABIA, 23530,
OLT, ROMANIA

(540)
Antofarm

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

5. Preparate farmaceutice.
───────
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(210) M 2020 00166
(151) 13/01/2020
(732) PALAZZO ITALIA INCUBATORE

D'IMPRESE SRL, STR. FUNDENI
NR. 39, JUD. ILFOV, DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ACCADEMIA DEL
GUSTO ITALIANO

(531) Clasificare Viena: 07.05.05; 07.05.10;
26.02.05; 26.02.12; 24.07.01; 01.01.04;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu,
negru, auriu

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, Înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru

oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 00167
(151) 13/01/2020
(732) ENGIE ROMANIA SA, BD.

MĂRĂŞEŞTI NR. 4-6, CORP A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040254,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR
2, , BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENGIE GAS 4U

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.04

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

clase:
1. Produse chimice de uz industrial, derivaţi
ai hidrocarburilor şi gazului natural, preparate
chimice de
condensare, metan, hidrogen.
4. Combustibili, compoziţii combustibile, gaz
natural, gaze utilizate la iluminat, gaz
combustibil, în special
biogaz, amestecuri de carburanţi gazeificaţi,
gaz natural pentru vehicule, gaz petrolier în
stare gazoasă sau lichefiat, combustibili pentru
iluminat, gaze utilizate la încălzire.
35. Gestionarea afacerilor comerciale legate
de energie, și în special de gazul natural
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şi electricitate, consiliere, informaţii sau date
despre afaceri din partea colectivităţilor
teritoriale, firme, artizani sau persoane private
din domeniul energiei (inclusiv dar fără limitare
la domeniul gazelor naturale), protecţiei mediului
sau dezvoltării durabile, consiliere comercială
în beneficiul terţilor în vederea îmbunătăţirii şi
gestionării consumului de energie (inclusiv dar
fără limitare la gaze naturale) sau în domeniul
dezvoltării durabile,
consiliere şi informaţii comerciale despre
consumurile de energie (inclusiv dar fără limitare
la gaze naturale) cu sau fără realizarea de
simulare tarifară şi previziuni de consum, analiză
de preţ de cost pentru instalaţii ce funcţionează
cu ajutorul oricărui tip de energie (inclusiv dar
fără limitare la gaze naturale) mai ales în vederea
îmbunătăţirii şi gestionării consumului de energie
(inclusiv dar fără limitare la gaze naturale),
expertiză în afaceri în domeniul protecţiei
mediului, al energiilor noi şi al dezvoltării
durabile,
studii şi cercetare de piaţă în domeniul
protecţiei mediului înconjurător, al energiilor noi
şi al dezvoltării durabile, gestionare de fişiere
informatice din domeniul energiei (inclusiv dar
fără limitare la domeniul gazelor naturale), al
protecţiei mediului înconjurător sau dezvoltării
durabile, căutare de informaţii în fişiere
informatice pentru terţi, în domeniul energiei
(inclusiv dar fără limitare la domeniul gazelor
naturale), al protecţiei mediului înconjurător sau
dezvoltării durabile, promovarea în contul terților
de produse venind în ajutorul oricărui tip de
energie (inclusiv dar fără limitare la gazele
naturale), prezentare de produse în vederea
îmbunătăţirii şi gestionării consumului de energie
(inclusiv dar fără limitare la produse pe bază de
gaze naturale), servicii de vânzare de energie
(inclusiv dar fără limitare la vânzare de gaze
naturale), agenţii de import-export în materie de
gaz natural şi gaz lichefiat, informaţii statistice
în domeniul administrării de instalaţii industriale
şi de instalaţii energetice, consiliere comercială
în domeniul energiei şi fluidelor furnizate prin
intermediul centralelor de apeluri telefonice
şi al liniilor de asistenţă telefonică, servicii
de prezentare, promovare și comercializarea
produselor listate în clasele 01 și 04 de mai sus.
37. Servicii de instalare, de întreţinere, de
mentenanţă, de depanare, de reparaţie şi punere
în funcţiune de instalaţii energetice (inclusiv
dar fără limitare la instalațiile care funcționează
pe bază de gaze naturale), de încălzire,
de acumulare sau recuperare a căldurii, de
ventilare, de distribuţie a apei, de climatizare
şi de condiţionare a aerului, în vederea
performanţei energetice sau a controlării

consumului, instalare, programare şi întreţinere
de sisteme numite domotice, precum şi de
automate programabile, în vederea performanţei
energetice, a controlării consumului sau
a gestionării reţelelor inteligente(reţele de
distribuţie de energie utilizând tehnologii
informatice pentru îmbunătăţirea raportului
dintre cererea şi oferta de energie), instalare,
reparaţie şi întreţinere de canalizări pentru
transportul, distribuţia sau stocarea de energie
(inclusiv dar fără limitare la gazele naturale),
instalare, punere în funcţiune, mentenanţă,
întreţinere de echipamente de protecţie a
bunurilor şi persoanelor şi, mai ales, de sisteme
anti-incendiu, servicii de gestionare de la
distanţă de instalaţii de stocare şi de reţelede
distribuţie de gaz, de căldură sau de electricitate,
servicii de instalare, de concepție, de întreţinere,
de mentenanţă, de depanare, de reparaţie, de
construcții și de punere în funcţiune a produselor
listate în clasele 01 și 04 de mai sus.
39. Transport, distribuție și furnizare de energie
(inclusiv dar fără limitare la gaze naturale),
inclusiv cu privire la produsele listate în clasele
01 și 04 de mai sus, informaţii şi consiliere
în materie de stocare, transport, distribuţie şi
furnizare de energie (inclusiv dar fără limitare la
gaze naturale), inclusiv cu privire la produsele
listate în clasele 01 și 04 de mai sus, stocare
de gaze naturale şi gaz lichefiat, servicii de
comprimare, de contorizare, de odorizare, de
regazeificare şi de analizare a gazelor naturale
în vederea operaţiunilor de transport, servicii de
gestionare de la distanţă de instalaţii de stocare
şi de reţele de distribuţie de gaz, de căldură sau
de electricitate.
40. Producerea energiei (inclusiv dar fără
limitare la gaze naturale), generarea gazelor
și electricității, servicii de producere a gazelor,
producţie de energie plecând de la energiile
regenerabile mai ales, termică, climatică,
geotermică, eoliană, solară, hidraulică sau
obţinută din biomasă, închiriere de generatoare
de energie, transformare de biomasă în vederea
producerii de energie, informaţii în materie
de procesare a biomasei şi de instalaţii de
producere a energiei, prelucrarea gazului natural
si a gazului lichefiat, lichefiere şi regazeificare
a gazului natural, servicii de informare și de
consiliere în domeniile menționate anterior.
45. Gestiune tehnică de instalaţii de producere,
de stocare, de procesare şi de distribuţie
de energie (inclusiv dar fără limitare la
instalațiile pe bază de gaze naturale), şi anume
controlul privind siguranţa instalaţiilor, servicii de
supraveghere de instalaţii de stocare de gaze
naturale şi de reţele de distribuţie de gaz natural
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sau de electricitate, consultanţă în materie de
siguranţa instalaţiilor de stocare a gazului natural
şi a reţelelor de distribuţie de gaz natural sau de
electricitate.

───────

(210) M 2020 00168
(151) 13/01/2020
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANA ȘI CORNEL

GUST TRADIȚIONAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00169
(151) 13/01/2020
(732) OVERHEAT MEDIA SRL, STR.

BURDUJENI NR. 18, BL. N15,
SC. A, ET. 4, AP. 14, BUCUREŞTI,
032729, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OVERHEAT MEDIA

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

35. Publicitate online, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate),
publicitate și marketing, servicii de agenții de
publicitate, servicii de publicitate digitală, servicii
de reclamă și
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și marketing, marketing
digital,
informații de marketing, previzionare de
marketing, marketing de produse, campanii de
marketing,
consultanță în marketing, marketing pe Internet,
servicii de marketing, consultanță privind
marketingul,
consultanță profesională în marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță în marketing
comercial, furnizare de informații de marketing,
întocmire de planuri de marketing, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în marketing, servicii de agenție de marketing,
planificare
de strategii de marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), servicii de
publicitate, marketing
și promovare, servicii de publicitate și marketing
online, marketing promoțional, marketing direct,
marketing afiliat, marketing destinat unui anumit
scop, elaborare de studii de marketing,
investigații privind
strategia de marketing, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor.
41. Editare video, servicii de producție video,
producție de filme video, producție de materiale
video, producție de înregistrări video, editare
de înregistrări video, producție de videouri
muzicale, fotografie, fotografii aeriene, producție
audio și video și fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
fotografii, divertisment prin filme, producția
filmelor cinematografice, producții de film, altele
decât
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filmele publicitare, producție de filme
cinematografice, proiecții de filme
cinematografice, pregătirea subtitrărilor pentru
filme.

───────

(210) M 2020 00170
(151) 13/01/2020
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ŞOS.
PIPERA NR. 46D-46E-48,
CLĂDIREA B DIN OREGON
PARK, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)

europa fm REVELI ON AIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.05;
29.01.01

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

clase:
16. Publicaţie tipărită, hârtie, carton, produse de
imprimerie, fotografii, albume,
calendare, autocolante, servicii de papetărie,
materiale pentru ambalare, clişee.
35. Publicitate media on-air, on-line, şi pe
alte suporturi pentru campanii de marketing,
publicitate, curierat
publicitar, distribuire de prospecte sau de
eşantioane, organizare de expoziţii, expunere de
produse,
promovare şi ofertă de produse şi/sau de servicii,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere,
compilare sau sistematizare a comunicărilor
scrise sau a înregistrărilor, exploatarea sau
compilarea datelor

matematice sau statistice, ofertă de publicaţii şi
carte pe hârtie sau în format electronic, servicii
de
abonament la publicaţii, relaţii publice.
38. Difuzare de programe audiovizuale, de radio
sau de televiziune, în eter, prin satelit, prin reţele
de comunicaţii
sau prin alte mijloace, transmisii de date, servicii
de telecomunicaţii.
41. Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment, realizare
de programe
artistice şi de emisiuni audiovizuale, filmări
şi înregistrări video şi/sau audio, montaje de
înregistrări video
şi audio, producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video, instruire, activităţi
culturale,
de divertisment, sportive, organizare de
concursuri educative sau de divertisment,
publicare on-line.
42. Servicii de documentare, de analiză şi
de sinteze documentare, crearea, găzduirea,
întreţinerea şi actualizarea
de pagini web.

───────



Erată 

 
 

Referitor la depozitul M2020/00068, publicat în data de 15/01/2020, 

clasele aferente depozitului sus menţionat sunt: 

 

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea; orez, paste făinoase și 

tăieței; tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse 

de patiserie și cofetărie; ciocolată; înghețată, sorbeturi și alte 

înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de 

copt; sare, condimente, mirodenii, plante aromatice conservate; oțet, 

sosuri și alte condimente; înghețată; înghețată vegană; şerbeturi 

(înghețată); deserturi cu înghețată; lapte congelat (înghețată); 

înghețată cu fructe; înghețată de fructe; conuri pentru înghețată; 

batoane de înghețată; sosuri pentru înghețată; înghețată din lapte; 

amestecuri de înghețată; înghețată infuzată cu alcool; băuturi pe bază 

de înghețată; prăjituri pe bază de înghețată; batoane de înghețată pe 

băț; dulciuri de înghețată de iaurt; înghețată sub formă de sandviș; 

produse de cofetărie cu înghețată; produse de patiserie. 

 

43 Servicii prestate de localurile unde se serveşte îngheţată; servire de 

alimente şi băuturi. 

 


