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Cereri Mărci publicate în 20/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02754 13/05/2020 BRD-GROUPE SOCIETE

GENERALE SA
YOU EMPOWERED BY BRD

2 M 2020 02935 13/05/2020 MIRCEA DOREL COZMA BEST OIL

3 M 2020 03067 13/05/2020 VASILICĂ PETRESCU MANASIA HUB

4 M 2020 03083 13/05/2020 CONSTANTIN-EUGEN
BĂNESCU

CASR

5 M 2020 03108 13/05/2020 S.C MARKET SHOP ONLINE
S.R.L

fs ro

6 M 2020 03109 13/05/2020 VOSCA SRL OSCAR

7 M 2020 03110 13/05/2020 S.C ESMARTGADGET S.R.L e-smartgadget

8 M 2020 03111 13/05/2020 HARGHITA RETAIL SRL Handlist

9 M 2020 03112 13/05/2020 HARGHITA RETAIL SRL kompakt

10 M 2020 03113 13/05/2020 MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA ASLE Alianţa Social Liberală
Ecologistă

11 M 2020 03114 13/05/2020 MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA ASL Alianţa Social Liberală

12 M 2020 03115 13/05/2020 ASOCIATIA SOCIAL-
CULTURAL-ISTORICA-
POLITICĂ ''MM''-MIHAI MURAR

ASOCIAŢIA SOCIAL CULTURAL
ISTORICĂ POLITICĂ MM MIHAI
MURAR iubirea coboară din nou
pe pământ ca o lumină din rai

13 M 2020 03116 13/05/2020 SILVIU CRISTIAN STRAVA HUMAN

14 M 2020 03117 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC

15 M 2020 03118 13/05/2020 Renalo Investments Limited Ziare.com

16 M 2020 03119 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC

17 M 2020 03120 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2130 Pro ATC

18 M 2020 03121 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - Rotary 8h 1500

19 M 2020 03122 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - Rotary 4h 1200

20 M 2020 03123 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - F 1500

21 M 2020 03124 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - F 1200

22 M 2020 03125 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325 Special

23 M 2020 03126 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC+4

24 M 2020 03127 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC+4

25 M 2020 03128 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 1325 Pro x 3
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 03129 13/05/2020 SC WOOD IQ SRL RUBIQ CNC - 2030 Pro x 3

27 M 2020 03130 13/05/2020 S.C. COMVALEX MARI S.R.L. MIVACELL MOBILE
ACCESORIES

28 M 2020 03131 13/05/2020 S.C. SERE BIO BANAT S.R.L. Sere Banat PROASPĂT.
GUSTOS. ROMÂNESC

29 M 2020 03133 13/05/2020 Smartech Fiber SRL EVOLUTION

30 M 2020 03134 13/05/2020 REMUS-FLORIN MĂRĂCINE Relaxati-va, de restul ne ocupam
noi!

31 M 2020 03135 13/05/2020 ANDREI IOAN MAXIM
RALUCA IOANA MAXIM

MAXIM / ASOCIATII

32 M 2020 03136 13/05/2020 SC INITIAL SRL OCHIO

33 M 2020 03137 13/05/2020 ALINA DAMEAN fostul meu - portalul de referinta
al angajatorilor

34 M 2020 03138 13/05/2020 Zsolt-Ede Bereczki NOLLA

35 M 2020 03139 13/05/2020 BIOAGRIFERT SRL Bioagrifert

36 M 2020 03140 13/05/2020 ALINA DAMEAN SANITARUL

37 M 2020 03141 13/05/2020 Dr. Phyto SRL m20

38 M 2020 03142 13/05/2020 Zsolt-Ede Bereczki NOLLA CUCINA

39 M 2020 03143 13/05/2020 Zsolt-Ede Bereczki NOLLA MOBILI

40 M 2020 03144 13/05/2020 SCORPIO CONS SRL SOLID MAGIC Residence

41 M 2020 03145 13/05/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Fier lipozomal

42 M 2020 03146 13/05/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Carnivero

43 M 2020 03147 13/05/2020 SC LERIDA INTERNATIONAL
SRL

CUBANELLOS

44 M 2020 03148 13/05/2020 DACIAN-CLAUDIU TRIF
ALIN-RĂZVAN CHIȘIU

Ever Bio

45 M 2020 03149 13/05/2020 SC GEOPOL INTERNATIONAL
SRL

100% DOSAR DE CANDIDAT

46 M 2020 03150 13/05/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Băcănescu

47 M 2020 03151 13/05/2020 SC PROFI ROM FOOD SRL Ferma din Deal

48 M 2020 03152 13/05/2020 SC LERIDA INTERNATIONAL
SRL

VIRAGO

49 M 2020 03153 13/05/2020 POLIFRESH SRL POLIFRESH

50 M 2020 03154 13/05/2020 GEORGETA UNGUREAN Geta Ungurean WEDDINGS &
CORPORATE EVENTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2020 03155 13/05/2020 CORECT 2000 SRL THINRAD

52 M 2020 03156 13/05/2020 SC DIVIZIA DE SUNET SI
SPECTACOLE SRL

Drive In Festival
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(210) M 2020 02754
(151) 13/05/2020
(732) BRD-GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BULEVARDUL
ION MIHALACHE NR.1-7, TURN
BRD, SECTOR 1, BUCURESTI,
011171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YOU EMPOWERED BY BRD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), negru (Pantone Neutral Black
C)

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

35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02935
(151) 13/05/2020
(732) MIRCEA DOREL COZMA, STR.

NEGOIULUI NR. 69, JUD. MURES,
TARGU MURES, 540461, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

BEST OIL

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
1. Antigel.
3. Lichid de parbriz.
4. Uleiuri, vaseline pentru scopuri industriale,
lubrifianţi.

───────

(210) M 2020 03067
(151) 13/05/2020
(732) VASILICĂ PETRESCU, CALEA

BUCUREȘTI NR. 170, JUD.
IALOMIȚA, COM. MANASIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
MANASIA HUB

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03083
(151) 13/05/2020
(732) CONSTANTIN-EUGEN BĂNESCU,

SAT POPEȘTI NR. 136B, JU.
ARGEȘ, COMUNA COCU, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

CASR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

37. Furnizarea de informaţii privind repararea
vehiculelor, închiriere de echipamente pentru
reparaţii, închiriere de echipamente de ridicat,
informaţii în domeniul reparaţiilor, închiriere şi
întreţinere de platforme de lucru, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul de
pasageri, organizarea reparaţiei autovehiculelor
terestre, reparaţii pentru autovehicule, reparaţii
de vehicule, în special servicii de depanare,
reparaţii de vehicule avariate în urma
accidentelor, reparaţii de maşini, servicii de
consiliere cu privire la repararea autovehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
vehiculelor, servicii de întreţinere şi reparaţii
pentru autovehicule, servicii oferite de staţii
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor.

39. Transport de călători, consultanţă
profesională privind transportul, servicii de
coordonarea organizării de călătorii individuale
şi de grup, furnizare de informaţii rutiere şi
de trafic, furnizarea de informaţii referitoare la
transportul pasagerilor, furnizare de informaţii
referitoare la transportul rutier, furnizarea de
date referitoare la transportul de pasageri,
furnizare computerizată de informaţii de
călătorie, depozitare de vehicule, furnizarea
de informaţii referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, furnizare
de transport de pasageri pe cale terestră,
furnizare de vehicule închiriate pentru transportul
de pasageri, furnizare de vehicule închiriate,
furnizarea de informaţii privind aspecte legate de
călătorii, furnizarea de informaţii despre călătorii,
închiriere cu contract de autovehicule, închiriere
de automobile, închiriere de autovehicule,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere de
autovehicule terestre, închiriere de mijloace
de transport rutier, închiriere de platforme de
ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
de transport, închiriere de remorci rutiere,
închirieri de vehicule pentru transport, închirieri
de vehicule pe bază
de contract, închirieri de vehicule de transport
şi remorci, închirieri de maşini, închirieri de
camioane şi vehicule, închirieri de automobile,
închirieri de autovehicule, închirieri (charter) de
vehicule pentru călătorii, închirieri (charter) de
vehicule, închirieri (charter) de vehicule terestre,
închirieri (charter) de vehicule pentru transport,
închirieri (charter) de mijloace de transport,
închirieri (charter) de autovehicule, închirierea
mijloacelor de transport, închirierea de vehicule,
închiriere de vehicule terestre, închiriere de
vehicule rutiere, închiriere de vehicule pentru
pasageri, închiriere de vehicule, informaţii de
călătorie, informaţii în domeniul transportului,
furnizarea de informaţii privind transportul,
rezervarea de locuri pentru călători, organizarea
de călătorii cu autocarul, organizarea de
călătorii cu avionul, planificarea computerizată a
distribuirii în materie de transporturi, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime şi
aeriene de persoane, organizarea transportului,
organizarea transportului pasagerilor cu
maşina, organizarea transportului de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim şi
aerian, organizarea serviciilor de depanare de
vehicule, organizarea serviciilor de transport,
organizarea închirierii de vehicule, organizarea
remorcării vehiculelor, organizarea depanării
vehiculelor rămase în pană, organizare şi
intermediere de călătorii, organizare de închirieri
de vehicule, realizarea formalităţilor pentru
închirieri de vehicule, realizarea formalităţilor
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pentru închirierea oricărui mijloc de transport,
servicii de recuperare de vehicule (remorcare),
servicii de remorcare, servicii de remorcare
de autovehicule, remorcarea de urgenţă a
automobilelor, rezervare de locuri pentru
călătorii, rezervare de locuri pentru călătorii
(transporturi), rezervare de maşini de închiriat,
rezervări de locuri pentru diverse forme
de transport, servicii computerizate privind
transportul, servicii computerizate de informare
privind călătorii, servicii computerizate de
rezervări pentru transportul pasagerilor, servicii
de agenţie privind organizarea transportului de
persoane, servicii de depozitare securizat ă
(transport), servicii de depanare de vehicule,
servicii de consultanţă în domeniul transportului,
servicii de consiliere referitoare la transportul
rutier, servicii de consiliere privind transportul,
servicii de asistenţă rutieră (transport), servicii
de închiriere, leasing şi închiriere tip charter
de vehicule, servicii de localizare a vehiculelor,
servicii de recuperare a autovehiculelor,
servicii de remorcare automobile, servicii de
valorificare a automobilelor grav avariate,
servicii de transporturi rutiere, servicii de
transport rutier pentru persoane, servicii de
transport rutier, servicii de transport rutier pentru
pasageri, servicii de transport de autovehicule,
servicii de transport al vehiculelor, servicii
de rezervare pentru închiriere de automobile,
servicii pentru operarea remorcherelor, servicii
pentru pasageri şi încărcături, servicii de
tractare cu autovehicule, servicii de tractare
de urgenţă de autovehicule sau camioane,
servicii de tractare de vehicule, transport cu
autoturismul, transportul pasagerilor, transport
terestru, transport şi depozitare, transport de
pasageri în vehicule cu şofer.

───────

(210) M 2020 03108
(151) 13/05/2020
(732) S.C MARKET SHOP ONLINE

S.R.L, STR. GAROAFEI NR. 8,
SAT PIATRA, JUD. TELEORMAN,
COMUNA PIATRA, TELEORMAN,
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)

fs ro

(531) Clasificare Viena: 26.05.18; 27.05.01;
27.05.10

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

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

───────
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(210) M 2020 03109
(151) 13/05/2020
(732) VOSCA SRL, STR. ION HELIADE

RADULESCU NR. 139. JUD.
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
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)

OSCAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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).

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03110
(151) 13/05/2020
(732) S.C ESMARTGADGET S.R.L, STR.

STEFAN LUCHIAN NR. 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
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)
e-smartgadget

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

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

───────
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(210) M 2020 03111
(151) 13/05/2020
(732) HARGHITA RETAIL SRL, B-

UL FRĂȚIEI NR. 24, JUDEŢ
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530172, HARGHITA, 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)

Handlist

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08
(591) Culori revendicate:roz. mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 03112
(151) 13/05/2020
(732) HARGHITA RETAIL SRL, B-

UL FRĂȚIEI NR. 24, JUDEŢ
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
530172, HARGHITA, 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)

kompakt

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13; 26.11.09

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

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

───────
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(210) M 2020 03113
(151) 13/05/2020
(732) MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA,

STR. PANAIT ISTRATI NR. 2B,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

ASLE Alianţa Social
Liberală Ecologistă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15; 05.03.13;
26.11.12

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

(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 03114
(151) 13/05/2020
(732) MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA,

STR. PANAIT ISTRATI NR. 2B,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

ASL Alianţa Social Liberală

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 05.03.13;
26.11.12

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

(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).

───────
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(210) M 2020 03115
(151) 13/05/2020
(732) ASOCIATIA SOCIAL-CULTURAL-

ISTORICA-POLITICĂ ''MM''-
MIHAI MURAR, STR. BUCUREŞTI
NR. 9A, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
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)

ASOCIAŢIA SOCIAL
CULTURAL ISTORICĂ

POLITICĂ MM MIHAI MURAR
iubirea coboară din nou pe
pământ ca o lumină din rai

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.05;
02.09.01

(591) Culori revendicate:albastru, 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).

───────

(210) M 2020 03116
(151) 13/05/2020
(732) SILVIU CRISTIAN STRAVA, STR.

VIOLETELOR NR. IV, JUD. ILFOV,
BRANESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HUMAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.23; 02.01.24; 02.01.30;
26.01.18

(591) Culori revendicate:roşu (185 C), gri
(426 C)

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

41. Activităţi sportive și fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness (intruire), pregătire în
domeniul fitnessului, administrare de centre de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), consultanță în materie de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
fitness, servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (fitness), servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online

───────
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(210) M 2020 03117
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03118
(151) 13/05/2020
(732) Renalo Investments Limited, STR.

PERDIKA NR. 7, STROVOLOS,
NICOSIA, P.C. 2057, CIPRU

(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL
A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)

Ziare.com

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.02; 29.01.12

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

clase:
9. Computer software, software pentru crearea
sau facilitarea prezenţei online, unde utilizatorii
se pot conecta la comunități virtuale, aplicații
software care furnizează un flux de știri și
informații din presa internă și internațională,
publicații electronice descărcabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de agenție de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii de difuzare pe pagini web.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, servicii oferite de reporteri de
știri, publicarea multimedia de reviste, ziare,
jurnale, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet.
42. Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2020 03119
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03120
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 2130 Pro ATC

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03121
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - Rotary 8h 1500

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03122
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - Rotary 4h 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, maşina de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automata, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comert
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 taiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafetelor, masină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului ,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03123
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - F 1500

(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, maşina de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automata, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comert
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 taiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafetelor, masină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului ,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03124
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - F 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, maşina de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automata, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comert
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 taiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafetelor, masină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului ,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03125
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 1325 Special

(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, maşina de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automata, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comert
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 taiere, forare, şlefuire,
ascuţire şi tratarea suprafetelor, masină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului ,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03126
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 1325 Pro ATC+4

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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 suprafetelor, masină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului ,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03127
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 2030 Pro ATC+4

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03128
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 1325 Pro x 3

(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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────
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(210) M 2020 03129
(151) 13/05/2020
(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. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
RUBIQ CNC - 2030 Pro x 3

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii 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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.

───────

(210) M 2020 03130
(151) 13/05/2020
(732) S.C. COMVALEX MARI S.R.L.,

CALEA BUCUREȘTI NR. 3B,
TRONSON B, BLOC G9, AP. 2,
JUD. DÂMBOVIȚA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIVACELL MOBILE
ACCESORIES

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, albastru, negru

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

9. Telefoane inteligente, laptopuri, computer,
acumulatoare, adaptoare electrice,
amplificatoare, roboti telefonici, interfațe, baterii
electrice, încărcătoare baterii, cameră video,
șnururi pentru telefonul mobil, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastauri
pentru calculatoare, componenta software
pentru calculator, aplicații software, componenta
hardware pentru calculator, brățări inteligente,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru laptopuri, cipuri ADN,
agende electronice, interfațe calculatoare,
modemuri, mouse, căști, folii de protecție, inele
inteligente, ceasuri inteligente, unități flash USB.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse din clasa
9 , respectiv telefoane inteligente, laptopuri,
computer, acumulatoare, adaptoare electrice,
amplificatoare, roboti telefonici, interfațe, baterii
electrice, încărcătoare baterii, cameră video,
șnururi pentru telefonul mobil, dispozitive

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
pliat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
(roboţi industriali) pentru prelucrarea lemnului,
cu excepţia celor destinate transportului, maşini
robotizate de finisare, cu excepţia maşinilor
robotizate destinate transportului.
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de memorie pentru calculatoare, tastauri
pentru calculatoare, componentă software
pentru calculator, aplicații software, componenta
hardware pentru calculator, brățări inteligente,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru laptopuri, cipuri ADN,
agende electronice, interfațe calculatoare,
modemuri, mouse, căști, folii de protecție, inele
inteligente, ceasuri inteligente, unități flash USB.

───────

(210) M 2020 03131
(151) 13/05/2020
(732) S.C. SERE BIO BANAT S.R.L.,

STR. CIPRIAN PORUMBESCU
NR. 11, CAMERA 1, JUD. TIMIȘ,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Sere Banat PROASPĂT.
GUSTOS. ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.04.05

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru

plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2020 03133
(151) 13/05/2020
(732) Smartech Fiber SRL, STR.

GEN DAVID PRAPORGESCU
NR. 1, CAMERA 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EVOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

12. Vehicule.
───────

(210) M 2020 03134
(151) 13/05/2020
(732) REMUS-FLORIN MĂRĂCINE,

STR. LABIRINT NR. 106, ET. 3,
AP. 15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)
Relaxati-va, de restul

ne ocupam noi!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 03135
(151) 13/05/2020
(732) ANDREI IOAN MAXIM, ALEEA

BAITA NR. 6, SC. 2, AP. 23,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
RALUCA IOANA MAXIM, ALEEA
BAITA NR. 6, SC. 2, AP. 23,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAXIM / ASOCIATII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.03.04

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

clase:
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 03136
(151) 13/05/2020
(732) SC INITIAL SRL, STR. MEHEDINŢI

NR. 61-63, BL. C8, AP. 102,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
3400, CLUJ, ROMANIA

(540)

OCHIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 03137
(151) 13/05/2020
(732) ALINA DAMEAN, SOS STEFAN

CEL MARE SI SFANT NR. 4,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
fostul meu - portalul de
referinta al angajatorilor

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

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

───────

(210) M 2020 03138
(151) 13/05/2020
(732) Zsolt-Ede Bereczki, STR.

IERNUTENI NR. 58, JUDEŢ
MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
NOLLA

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
19.  Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi

bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2020 03139
(151) 13/05/2020
(732) BIOAGRIFERT SRL, STR.

BUDAPESTA NR. 3C, GARAJ
34, BL. 1, SCARA B, ETAJ
DEMISOL, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Bioagrifert

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.11

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

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

───────

(210) M 2020 03140
(151) 13/05/2020
(732) ALINA DAMEAN, SOS STEFAN

CEL MARE SI SFANT NR. 4,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
SANITARUL

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 03141
(151) 13/05/2020
(732) Dr. Phyto SRL, STR. NADEȘ NR.

40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

m20

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.02;
26.13.25

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

9. Măști de protecție.
───────

(210) M 2020 03142
(151) 13/05/2020
(732) Zsolt-Ede Bereczki, STR.

IERNUTENI NR. 58, JUDEŢ TIMIŞ,
REGHIN, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

NOLLA CUCINA

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03143
(151) 13/05/2020
(732) Zsolt-Ede Bereczki, STR.

IERNUTENI NR. 58, JUDEŢ TIMIŞ,
REGHIN, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

NOLLA MOBILI

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2020

cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03144
(151) 13/05/2020
(732) SCORPIO CONS SRL, STR.

INTERIOARA 3 NR. 19, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SOLID MAGIC Residence

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.08; 05.01.12

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

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03145
(151) 13/05/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Fier lipozomal

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, albastru închis,
roz deschide, roşu, alb

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

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

───────
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(210) M 2020 03146
(151) 13/05/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Carnivero

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
carne conservată, carne preparată, carne
proaspată, carne procesată, organe de animale,
organe de pasăre, grăsimi animale comestibile,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe de
mare, icre de peşte preparate.

───────

(210) M 2020 03147
(151) 13/05/2020
(732) SC LERIDA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 -
381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CUBANELLOS

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, articole pentru
fumători, chibrituri, țigări, vaporizatoare orale
pentru fumători.
35. Managementul și administrarea afacerilor,
publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 03148
(151) 13/05/2020
(732) DACIAN-CLAUDIU TRIF, SAT

OSTROV NR. 35, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA BIRCHIS, ARAD,
ROMANIA
ALIN-RĂZVAN CHIȘIU, STR.
TRIBUNUL AXENE NR. 1, AP. 1,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

Ever Bio

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
26.02.01; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, carne de pasăre, carne
de vânat, extracte din carne, fructe
conservate, fructe congelate, fructe preparate,
legume congelate, legume conservate, legume
procesate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, grăsimi comestibile, uleiuri
comestibile, batoane organice pe bază de nuci
și semințe, înlocuitori de carne, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de ouă, produse lactate și
înlocuitori, lapte, ouă, toate acestea fiind produse
organice/bio/ecologice.
30. Jeleuri, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, înlocuitori de ciocolată, înlocuitori de
miere, înlocuitori ai zahărului, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, produse de cofetărie și
înghețate, pâine, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie și agenți de dospire, praf de copt, sare,
mirodenii, arome și condimente, muștar, oțet,
cereale, făină, produse de patiserie, sosuri, toate
acestea fiind produse organice/bio/ecologice.
31. Fructe proaspete, legume proaspete,
produse horticole brute și neprocesate, produse
agricole brute și neprocesate, produse forestiere
brute și neprocesate, germeni de cereale,
plante naturale, animale vii, alimente la
conservă pentru animale, malț, alimente pentru
animale, flori naturale, semințe naturale, semințe
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pentru horticultură, toate acestea fiind produse
organice/bio/ecologice.
32. Sucuri de fructe organice, bere, apă
minerală, apă minerală carbogazoasă, băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe, siropuri de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, toate
acestea fiind produse organice/bio/ecologice.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul, servicii
de vanzare prin magazine online, servicii
de vanzare en-gros, servicii de vanzare
prin cataloage, pentru produse organice/bio/
ecologice.

───────

(210) M 2020 03149
(151) 13/05/2020
(732) SC GEOPOL INTERNATIONAL

SRL, GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 11, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010772,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
100% DOSAR DE CANDIDAT

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate politică, servicii de relaţii media.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, emisiuni televizate, emisiuni de
știri (transmisii), comunicare de informații
prin satelit, comunicare de informații prin
televiziune, comunicare de date prin radio,
servicii de comunicare pe internet, comunicare
de informații prin mijloace electronice, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, producție de emisiuni de
televiziune, emisiuni de radio (programare),
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune, producere de
programe audio, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producția de emisiuni radiofonice.
45. Servicii de informare politică.

───────

(210) M 2020 03150
(151) 13/05/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
TIMIŞOARA, 300288, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Băcănescu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
carne, conservată, carne preparată, carne
proaspată, carne procesată, organe de animale,
organe de pasăre, grăsimi animale comestibile,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe de
mare, icre de peşte preparate.

───────

(210) M 2020 03151
(151) 13/05/2020
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ferma din Deal

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
carne, conservată, carne preparată, carne
proaspată, carne procesată, organe de animale,
organe de pasăre, grăsimi animale comestibile,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe de
mare, icre de peşte preparate.
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───────

(210) M 2020 03152
(151) 13/05/2020
(732) SC LERIDA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. ODĂI NR. 379 -
381, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIRAGO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, plasturi,
fungicide.
35. Publicitate, administrație comercială,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
servicii de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), managementul și administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2020 03153
(151) 13/05/2020
(732) POLIFRESH SRL, STR. IONITA

CEGAN NR. 2, BL. P11, SC. 2, ET.
3, AP. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

POLIFRESH

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.02;
27.05.19; 29.01.05

(591) Culori revendicate:violet (7648 C),
negru (Black 6 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2020 03154
(151) 13/05/2020
(732) GEORGETA UNGUREAN, STR.

NAPOCA NR. 3, AP. 23, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Geta Ungurean WEDDINGS
& CORPORATE EVENTS

(531) Clasificare Viena: 26.11.11; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
(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, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice,
albume de nuntă, programe pentru diferite
evenimente.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, organizare și realizare de evenimente
publicitare,
organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, coordonarea promovării
evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., Educație, instruire,

divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare de
evenimente de
divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente în
scopuri culturale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de
divertisment, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, evenimente
de degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și
evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative, furnizare de
informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.
45. 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,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────
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(210) M 2020 03155
(151) 13/05/2020
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
THINRAD

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, descărcabile, aparate
electrice de măsurare.

───────

(210) M 2020 03156
(151) 13/05/2020
(732) SC DIVIZIA DE SUNET SI

SPECTACOLE SRL, STR.
FABRICA DE CHIBRITURI NR.
24-26, SECTOR 5, 050183,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Drive In Festival

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

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

───────
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