
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
14/07/2020-15/07/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 22/07/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/07/2020-15/07/2020

2

Cereri Mărci publicate în 22/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04859 14/07/2020 ERIC & KOSALY SRL MĂCELĂRIA The BUTCHER LA

COSMIN

2 M 2020 04860 14/07/2020 HODA PROJECT SRL ENAYATI MEDICAL CITY

3 M 2020 04861 14/07/2020 SOCIETATEA NATIONALA DE
CRUCE ROSIE DIN ROMANIA -
FILIALA SECTOR 6

bine boutique

4 M 2020 04862 14/07/2020 REVERA ASSISTED SRL ENAYATI SENIOR

5 M 2020 04863 14/07/2020 CRISTIAN PETRICA SERTEA page up comunicăm valoarea

6 M 2020 04864 14/07/2020 GEORGIANA SPATARU MUZA-Mandala Urban Zen
Alignment

7 M 2020 04865 14/07/2020 SINDICATUL CFR TIMISOARA SINDICATUL CFR TIMIȘOARA
ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI
PUTERNICI!

8 M 2020 04866 14/07/2020 S.C. HOLDING COM S.R.L. Pâinea lu'Ion

9 M 2020 04867 14/07/2020 ALINA-ELENA VASILIEV Alina Vasiliev

10 M 2020 04868 14/07/2020 IMPERIAL COMPRET
SERVICES SRL

MOTO Dezinfectant AUTO

11 M 2020 04869 14/07/2020 KLUDER PLAST SRL ROVAL ROBINETI & FITINGURI
ALAMA

12 M 2020 04870 14/07/2020 KLUDER PLAST SRL KLUDER PPR PIPE & FITTINGS

13 M 2020 04871 14/07/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIGURANŢA UNUI TRAI MAI
BUN

14 M 2020 04872 14/07/2020 SC CHUNK K-FOOD RO SRL K-FOOD

15 M 2020 04873 14/07/2020 INSTANT INTERNATIONAL SRL INSTANT Să-ţi fim de ajutor!

16 M 2020 04874 14/07/2020 Cristian Mircea Sincovici Editura Mega

17 M 2020 04875 14/07/2020 VALTIZAN PETRE-DUMITRU
PFA

Event Band Muzica
evenimentului tău!

18 M 2020 04876 14/07/2020 MEDISEPT FARMA SRL MEDISEPT FARMA

19 M 2020 04877 14/07/2020 FILDYS-LARIS MRINI SRL MRINI EYE BOUTIQUE

20 M 2020 04879 14/07/2020 IMPERIAL COMPRET
SERVICES SRL

MOTO Dezinfectant AUTO

21 M 2020 04880 14/07/2020 ADRIAN CĂTĂLIN
GIURGIȚEANU

MAD pro wood

22 M 2020 04881 14/07/2020 S.C. O-MAC PĂDURE &
GRĂDINĂ S.R.L.

O'MAC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/07/2020-15/07/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 04882 14/07/2020 S.C. IZOPOL S.R.L. Șindrilă FINLANDEZĂ

24 M 2020 04884 14/07/2020 S.C. MD CONTENT CREATION
S.R.L.

ML7

25 M 2020 04885 14/07/2020 S.C. C&C PARTNERS
CONSULTING S.R.L.

LA CRÈME

26 M 2020 04886 14/07/2020 MARIAN PETCU SMART BUROV FORMULA BY
ADYA GREEN PHARMA

27 M 2020 04887 14/07/2020 ALEXANDRU TIGOIU DENTAL FOCUS
FULL SERVICE TO
ORTHODONTISTS

28 M 2020 04890 14/07/2020 ALEXANDRU TIGOIU ORTHO FOCUS FOR
ORTHODONTIC
PROFESSIONALS

29 M 2020 04893 15/07/2020 ALINA PAUL DO SECURITY SYSTEM

30 M 2020 04894 15/07/2020 ALINA PAUL DO FIRE

31 M 2020 04895 15/07/2020 NICOLAE EFTIMIE NAVLOMAR

32 M 2020 04896 15/07/2020 SC FARINSAN SA Unopan

33 M 2020 04898 15/07/2020 COMPANIA NAŢIONALĂ
PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, INSTALAŢIILOR
DE RIDICAT ŞI
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE S.A.

CNCIR Compania Naţională
pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi
Recipientelor sub Presiune S.A.

34 M 2020 04899 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA SVAITER BUCOVINA

35 M 2020 04900 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA SVAITER DORNA

36 M 2020 04901 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lala Dornelor

37 M 2020 04902 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA LaBucovina

38 M 2020 04903 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lactatele Dornelor

39 M 2020 04904 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lactate Bucovina

40 M 2020 04905 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lactatele Bucovinei

41 M 2020 04906 15/07/2020 INSTITUTUL EST
EUROPEAN DE SANATATE A
REPRODUCERII

Virtual Contraceptive
Consultation (ViC)

42 M 2020 04907 15/07/2020 ROŞCA VLAD PERSOANĂ
FIZICĂ AUTORIZATĂ

VATRA ȘINTEULUI

43 M 2020 04908 15/07/2020 LA GREEN PLANTS SRL AGRO-ZOO Market

44 M 2020 04909 15/07/2020 LA GREEN PLANTS SRL AGRO-ZOO Shop
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
45 M 2020 04910 15/07/2020 INSTITUTUL DE SPEOLOGIE

''EMIL RACOVIȚĂ''
INSTITUTUL DE SPEOLOGIE
''EMIL RACOVIȚĂ''

46 M 2020 04912 15/07/2020 EMPORIS NETWORKS SRL PRO TECH

47 M 2020 04913 15/07/2020 S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. PatoNerv

48 M 2020 04914 15/07/2020 S.C. A&D EXOPET S.R.L. ExoPet

49 M 2020 04915 15/07/2020 SC PRISACA TRANSILVANIA
SRL

PRISACA TRANSILVANIA

50 M 2020 04916 15/07/2020 GINAS MAGIC SRL Gina's

51 M 2020 04918 15/07/2020 SC FACOS SA Țărăncuța

52 M 2020 04919 15/07/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
ORGANIZATIA JUDETEANA
ARAD

Alianta pentru Arad

53 M 2020 04920 15/07/2020 NEOFOREST REAL ESTATE
SRL

NEOPENINSULA RESIDENCES

54 M 2020 04921 15/07/2020 ZEOLITES DEVELOPMENT
SRL

Doctor ZECO

55 M 2020 04922 15/07/2020 NAUTICA CLUB HARSOVA SRL NAUTICA CLUB

56 M 2020 04923 15/07/2020 IFIGENIA IMPEX SRL VULPIȚA
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(210) M 2020 04859
(151) 14/07/2020
(732) ERIC & KOSALY SRL,

SOS. GIURGIULUI NR. 189,
CONSTRUCTIA C1, JUDEŢ ILFOV,
1 DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

(540)

MĂCELĂRIA The
BUTCHER LA COSMIN

(531) Clasificare Viena:
11.01.03; 29.01.13; 26.11.02; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18

(591) Culori revendicate:maro, alb, negru
(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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ online şi offline cu
produse din clasa 29, repectiv 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.

───────

(210) M 2020 04860
(151) 14/07/2020
(732) HODA PROJECT SRL, STR.

GARLEI NR. 88, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013724,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENAYATI MEDICAL CITY

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (RGB 147 50
145), albastru (RGB 0 71 187)

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

43. Servicii de cămine (aziluri) de bătrâni.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210) M 2020 04861
(151) 14/07/2020
(732) SOCIETATEA NATIONALA DE

CRUCE ROSIE DIN ROMANIA
- FILIALA SECTOR 6, CAL.
PLEVNEI NR. 204, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

bine boutique

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanţă în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare

cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare.

───────

(210) M 2020 04862
(151) 14/07/2020
(732) REVERA ASSISTED SRL,

STR. GARLEI NR. 88, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013724,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENAYATI SENIOR

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.21; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1246 C), albastru (Pantone 2728 C),

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

43. Servicii de cămine (aziluri) de bătrâni.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210) M 2020 04863
(151) 14/07/2020
(732) CRISTIAN PETRICA SERTEA,

STR. BUREBISTA NR. 3-5, BL.
100, SC. A, AP. 10, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

page up comunicăm valoarea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.03;
26.01.18

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2020 04864
(151) 14/07/2020
(732) GEORGIANA SPATARU, STR.

BASARABIA, BL. 1, SC. 3, ET. 4,
AP. 30, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMATIEI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
MUZA-Mandala

Urban Zen Alignment
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Cursuri online şi offline (instruire), instruire,
activităţi sportive, cursuri yoga, cursuri de
meditaţie.

───────

(210) M 2020 04865
(151) 14/07/2020
(732) SINDICATUL CFR TIMISOARA,

ALEEA PĂDUREA VERDE NR. 2,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

SINDICATUL CFR
TIMIȘOARA ÎMPREUNĂ

SUNTEM MAI PUTERNICI!

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.01.03; 26.11.06;
29.01.13

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

clase:
35. Consultanță în materie de angajări,
consilierea angajaților pe probleme economice,
servicii de transfer al angajaților, servicii de
plasare temporară a angajaților, administrare
de planuri de beneficii pentru angajați, servicii
de angajare de personal pentru secretariat,
agenție de angajare a personalului în secretariat,
administrare de planuri de asigurări sociale
pentru angajați, furnizare de informații în materie
de angajare, realizare de programe de acordare
a stimulentelor pentru angajați.
41. Activități sportive, antrenamente sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, activități sportive și culturale,
organizarea de
evenimente sportive, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, servicii educative, de
divertisment și sportive, cantonamente de fotbal,
organizare de evenimente de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
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instruirea angajaților, servicii de consultanță cu
privire la formarea angajaților.
45. Consiliere și reprezentare juridică, servicii de
reprezentare juridică.

───────

(210) M 2020 04866
(151) 14/07/2020
(732) S.C. HOLDING COM S.R.L.,

CART.MICRO 14, ALEEA
CENTRALA, JUD. BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, 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)
Pâinea lu'Ion

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

30. Pâine.
───────

(210) M 2020 04867
(151) 14/07/2020
(732) ALINA-ELENA VASILIEV, STR.

POPEȘTI ROMÂNI NR.7, BL.T5-8,
SC.1, ET.2, AP.6, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Alina Vasiliev

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.06

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, publicitate online pe
o rețea de calculatoare.
41. Educație, academii, instruire, transfer de
know-how, instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de ateliere, ghidare și
recalificare vocațională.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de saloane de înfrumusețare,
depilare cu ceară, coafură, manichiură, masaj,
servicii de machiaj.

───────
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(210) M 2020 04868
(151) 14/07/2020
(732) IMPERIAL COMPRET SERVICES

SRL, STR. SOLD TUDOR ION,
NR. 3, BL. 6, APT. 96, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MOTO Dezinfectant AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.13.25; 18.01.09;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925C), gri (Pantone Cool Gray 10C)

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

1. Antigeluri, soluții antispumante pentru
acumulatori, apă distilată.

───────

(210) M 2020 04869
(151) 14/07/2020
(732) KLUDER PLAST SRL, ȘOS.

GIURGIULUI NR. 269, CLĂDIREA
W3, SAT 1 DECEMBRIE, JUD.
ILFOV, COMUNA 1 DECEMBRIE,
ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROVAL ROBINETI &
FITINGURI ALAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.13.25; 29.01.14

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

(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, racorduri metalice pentru ţevi,
țevi de scurgere din metal, ramificații metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, coliere metalice pentru fixarea ţevilor,
ţevi de scurgere din metal, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru ţevi, mufe din
metal pentru ţevi, ţevi metalice / tuburi metalice,
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, capace de etanşare
din metal, cleme metalice pentru cabluri şi ţevi,
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crampoane metalice (cleme) / cleme metalice
(crampoane), fitinguri ramificate din metal.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/ instalaţii sanitare pentru baie, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, instalaţii
de tras apa, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, fitinguri pentru baie cu aer
cald, țevi (componente ale instalaţiilor sanitare) /
ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii
de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, şaibe pentru robinetele de apă / şaibe
pentru robineţii de apă, încălzitoare de apă,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, robineți, robineți de apă,
robineți de distribuție a apei, robineți pentru
conducte de apă, robineți pentru baie montați
în perete, robineți pentru chiuvete montați în
perete, robineți pentru lavoare, montați în perete,
robineți pentru bideuri, montați în perete, fitinguri
terminale pentru alimentare cu apă, fitinguri
pentru conducte sanitare de apă, fitinguri de
reglare pentru conducte de apă, fitinguri de
reglare pentru țevi de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
furtunuri din material textil, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, cauciuc, în formă
brută sau semiprelucrat, şaibe din cauciuc sau
fibră vulcanizată, inele de etanşare/garnituri

de etanşare, fitinguri nemetalice pentru țevi,
fitinguri pentru furtunuri(nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice,fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice ( piese pentru țevi de
apă rigide), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri rigide,
toate nemetalice.
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, țevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, conducte, nemetalice
pentru instalații de ventilare și de aer condiționat,
țevi rigide, nemetalice pentru construcții, valve
pentru țevile de apă, nemetalice sau din plastic,
țevi de apă, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
demonstraţii cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, lucrări de instalație de apă și canal,
întreținerea și construcția conductelor.

───────
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(210) M 2020 04870
(151) 14/07/2020
(732) KLUDER PLAST SRL, COMUNA 1

DECEMBRIE, ŞOS. GIURGIULUI,
NR. 269, CLĂDIREA W3, JUD.
ILFOV, SAT 1 DECEMBRIE, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KLUDER PPR
PIPE & FITTINGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, racorduri metalice pentru țevi,
ţevi de scurgere din metal, ramificații metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, coliere metalice pentru fixarea țevilor,
ţevi de scurgere din metal, conducte metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată/
țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru țevi, mufe din
metal pentru țevi, ţevi metalice/tuburi metalice,
cepuri metalice pentru butoaie/robinete cu cep
metalice pentru butoaie, capace de etanșare
din metal, crampoane metalice (cleme)/cleme
metalice (crampoane), fitinguri metalice pentru
uși, aliaje din metale comune, bolțuri metalice,
cornișe metalice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, fitinguri pentru baie, instalații pentru
baie/instalații sanitare pentru baie, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalațiile de încălzire, instalații
de tras apa, instalații de încălzire (apă)/instalații
pentru încălzirea apei, fitinguri pentru baie
cu aer cald, ţevi (componente ale instalațiilor
sanitare)/țevi de apă pentru instalațiile sanitare,
accesorii de reglare pentru instalațiile și țevile
de apă sau gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru țevile de gaz, accesorii de
reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalațiile de gaz, robinete pentru țevi
și conducte/robineți pentru țevi și conducte,
robinete/robineți, şaibe pentru robinetele de apă/
șaibe pentru robineții de apă, încălzitoare de
apă, instalații de distribuire a apei, instalații
de conducte de apă, instalații de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate și mașini pentru purificarea apei,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
instalații pentru alimentarea cu apă, instalații de
tragere a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, fitinguri, formate, pentru
cuptoare, fitinguri terminale pentru alimentare
cu apă, fitinguri pentru conducte sanitare de
apă, fitinguri de reglare pentru conducte de apă,
fitinguri de reglare pentru țevi de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice. furtunuri din pânză cauciucată,
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru țevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, furtunuri din
material textil, îmbinări, nemetalice, pentru țevi,
garnituri pentru țevi/garnituri de etanșare pentru
țevi, mufe pentru țevi, nemetalice/învelișuri
pentru țevi, nemetalice, materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru țevi, inele de cauciuc,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat, şaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de
etanșare/garnituri de etanșare.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, conducte,
nemetalice, pentru instalațiile de ventilare și
de aer condiționat, ţevi rigide, nemetalice,
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pentru construcții, valve pentru țevile de
apă, nemetalice sau din plastic, ţevi de
apă, nemetalice, colțare, nemetalice, pentru
construcții, ramificații pentru țevi, nemetalice,
ţevi de presiune, nemetalice, cornișe, cornișe
nemetalice pentru construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol
și gaze, lucrări de instalație de apă și canal,
întreținerea și construcția conductelor.

───────

(210) M 2020 04871
(151) 14/07/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

ȘOS. KISELEFF NR. 10, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SIGURANŢA UNUI

TRAI MAI BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice online cuprinzând afişe,
clipuri electorale, materiale publicitare pentru
campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar, ziare, reviste (tipărituri) în scopul
campaniilor electorale.
35. Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri,
congrese, organizarea de conferinţe,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
instruire, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2020 04872
(151) 14/07/2020
(732) SC CHUNK K-FOOD RO SRL, BD.

UNIRII NR. 16, BL. 5A, SC. 1, ET. 3,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

K-FOOD

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 11.01.02; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, mov, galben, maro

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata
de produse alimentare asiatice prin intermediul
magazinelor fizice, magazinelor online şi prin
distribuţie, servicii de vânzare prin intermediul
site-urilor, servicii de vânzare prin intermediul
magazinelor cu specific asiatic.
39. Distribuţia de alimente (HoReCa, retail).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de restaurante (Udon sau Soba)

───────
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(210) M 2020 04873
(151) 14/07/2020
(732) INSTANT INTERNATIONAL SRL,

STR. 1 DECEMBRIE, BL. 103, AP.
25, PARTER, JUD. HUNEDOARA,
SIMERIA, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)

INSTANT Să-ţi fim de ajutor!

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Pixuri.
22. Plase de rafie, saci de rafie, plase din nailon,
saci din nailon pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ online cu plase din
rafie, saci din rafie, plase din nailon, saci din
nailon şi pixuri.

───────

(210) M 2020 04874
(151) 14/07/2020
(732) Cristian Mircea Sincovici, STR.

FABRICII NR.130 ET.1, AP.30,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Editura Mega

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare [redactare] de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de cărți și recenzii,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de muzică, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare
muzicală, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații online, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, furnizarea
de buletine informative online în domeniul
divertismentului sportiv, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizarea unei reviste online care conține
informații în domeniul jocurilor de calculator,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de anuare imprimate (de tip
pagini aurii), publicare de broșuri, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, publicare de broșuri referitoare la
liga de rugbi, publicare de buletine informative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
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cataloage, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de cărți audio,
publicare de cărți de muzică, publicare de
cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți educative, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicare de jurnale, publicare de jurnale, cărți
și manuale în domeniul medicinei, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite privind peștii de acvariu,
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de publicații periodice, publicare
de recenzii, publicare de recenzii online în
domeniul divertismentului, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste în

format electronic pe internet, publicare de
reviste și cărți, publicare de rezultate ale
studiilor clinice pentru preparate farmaceutice,
publicare de rezultate ale testelor clinice,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de texte educative, publicare de
texte muzicale, publicare de texte medicale,
publicare de texte sub formă de CD-ROM-
uri, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare multimedia, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare online de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, publicare și editare de cărți, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de reviste pentru consumatori, publicarea de
scenarii de teatru, publicarea de versuri de
cântece sub formă de carte, publicarea de
versuri de cântece sub formă de foi volante,
publicații de literatură didactică, publicarea
de materiale tipărite referitoare la vinurile
franțuzești, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, redactare de texte,
altele decât cele publicitare, redactarea de
scenarii, redactarea discursurilor politice, scriere
de discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, scriere de scenarii, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, pentru difuzarea
prin servicii de teletext, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii de caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
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cărți, servicii de editare computerizată, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de paginare pentru
alte scopuri decât cel publicitar, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de reporteri
de știri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de transcriere muzicală, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii de
editare.

───────

(210) M 2020 04875
(151) 14/07/2020
(732) VALTIZAN PETRE-DUMITRU PFA,

STR. 13 DECEMBRIE BL. 17, SC.
A, AP. 15, JUDEŢUL BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
STR. LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500450

(540)

Event Band Muzica
evenimentului tău!

(531) Clasificare Viena:
22.01.01; 22.01.05; 22.01.10; 22.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2020 04876
(151) 14/07/2020
(732) MEDISEPT FARMA SRL, STR.

BRUXELLES NR. 8, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011788,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEDISEPT FARMA

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

3. Detergenți, alţii decât cei cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți ecologici de
rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți de
uz menajer, detergenți de uz casnic.
5. Dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante,
dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectante pentru instrumente medicale.
16. Hârtie și carton, saci din plastic pentru
coșurile de gunoi.

───────
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(210) M 2020 04877
(151) 14/07/2020
(732) FILDYS-LARIS MRINI SRL,

BD. MAMAIA NR. 281C, ET. 2
AP. 8, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

MRINI EYE BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
9. Ochelari, ochelari de vedere, ochelari de
soare, lentile de contact, braţe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
lentile de schimb pentru ochelari, pernuţe de nas
pentru ochelari.
37. Reparaţii de ochelari .
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii de oftalmologie, servicii de
chirurgie oculară cu laser.

───────

(210) M 2020 04879
(151) 14/07/2020
(732) IMPERIAL COMPRET SERVICES

SRL, STR. SOLD TUDOR ION,
NR. 3, BL. 6, APT. 96, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MOTO Dezinfectant AUTO

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925C), gri (Pantone Cool Gray 10C)

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

1. Antigeluri, soluții antispumante pentru
acumulatori, apă distilată.

───────
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(210) M 2020 04880
(151) 14/07/2020
(732) ADRIAN CĂTĂLIN GIURGIȚEANU,

SAT BUCOVĂȚ NR. 937, JUD.
DOLJ, COMUNA BUCOVĂȚ, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

MAD pro wood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21

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

20. Mobilă și mobilier, dulapuri, fotolii, paturi,
schelete de pat din lemn, somiere, mese, blaturi,
scaune, scaune pliante, divane, tabureti, rafturi
de mobila, scări din lemn, suporturi pentru
reviste, suporturi pentru ziare, mobilă de birou,
banchete, canapele, banci, coșuri și leagăne
pentru copii, cufere și lăzi de depozitare, cutii din
lemn, cuiere, console, uși pentru mobile, oglinzi,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, toate aceste servicii în legatură
cu mobilă și mobilier, dulapuri, fotolii, paturi,
schelete de pat din lemn, somiere, mese, blaturi,
scaune, divane, tabureți, rafturi de mobile,
dulapuri, scări din lemn, suporturi pentru reviste,
mobilă de birou, banchete, canapele, bănci,
coșuri și leagăne pentru copii, cufere și lăzi de
depozitare, cutii din lemn, cuiere, console, uși
pentru mobile, oglinzi, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic.

37. Instalare mobilă, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, instalarea ușilor și
ferestrelor, tapițare.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului, fabricarea la
comandă a mobilei și a produselor din lemn.

───────

(210) M 2020 04881
(151) 14/07/2020
(732) S.C. O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ

S.R.L., STR. DEPOZITELOR
NR. 27, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

O'MAC

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
164 C), gri închis (Pantone Cool Gray
11 C)

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

4. Uleiuri pentru motoare, uleiuri și gresanți
de lubrifiere, lubrifianți folosiți ca uleiuri pentru
angrenaje.
7. Generatoare, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, coase (mașini), coase
electrice pentru grădină, cuțite de cositoare,
cultivatoare (mașini), cultivatoare (unelte
electrice pentru gazon și grădină), cultivatoare
cu motor, dispozitive de stropit (mașini),
dispozitive de tăiat crengi (acționate electric),
dispozitive electrice pentru grădinărit, dispozitive
pentru împrăștierea îngrășămintelor în linie
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(mașini), distribuitoare de fertilizanți (unelte
agricole remorcate de tractor), distribuitoare
de îngrășăminte (unelte agricole remorcate de
tractor), ferăstraie pentru defrișare (mașini),
ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, ferăstraie motorizate pentru tăierea
crengilor uscate, instalații de muls pentru
extracția automată a laptelui, instrumente
agricole, altele decât cele acționate manual,
instrumente pentru horticultură (mașini), mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru plantarea semințelor, mașini
agricole pentru tăierea ierbii, mașini agricole
remorcabile, mașini de cultivat, mașini de
balotare, mașini de semănat, mașini de tuns
gardul viu, mașini de tuns gazon, mașini
de tuns iarba autopropulsate, mașini de tuns
gazonul mecanice, mașini electrice de tuns
iarba, mașini pentru horticultură, mașini pentru
rostuirea dinților de ferăstrău (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului), mașini-
unelte agricole, motocultivatoare de grădină,
motocultoare (mașini agricole), motocultivatoare
pentru agricultură, motocositoare robotizate,
motocositoare pentru tunderea gazonului, cu
scaun, motocultivatoare electrice pentru gazon
și grădină, motocultoare (mașini) care se
remorchează la vehicule, mașini de tocat paie,
mașini de muls, pluguri, pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, pulverizatoare pentru agricultură,
racorduri pentru uneltele agricole, scarificatoare
(mașini agricole), scule de grădinărit (electrice),
semănători pentru mașini agricole, tocătoare
(mașini), mașini de tuns gazon, unelte de
curățat gazonul (mașini), utilaje agricole, utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, utilaje de scarificare folosite în grădini,
ferăstraie robotice de mână acționate cu motor,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
mecanisme robotizate folosite în viticultură,
roboți pentru mașini-unelte, pompe de apă
acționate cu motor, pompe de apă pentru
utilizare în iazuri de grădină.
8. Aparate pentru distrugerea paraziților de
plante, cu acționare manuală, dispozitive de
pulverizare neelectrice care pot fi purtate în
spate.
9. Încălțăminte de protecție, viziere de protecție,
căști de protecție, ochelari de protecție, șepci
de protecție, cizme (încălțăminte de protecție),
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
echipamente de protecție și siguranță.
25. Combinezoane de protecție (îmbrăcăminte),
șepci (articole de îmbrăcăminte), încălțăminte de
lucru, haine de lucru.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri pentru motoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri pentru motoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri și gresanți de lubrifiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri și
gresanți de lubrifiere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lubrifianți folosiți ca
uleiuri pentru angrenaje, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lubrifianți folosiți ca
uleiuri pentru angrenaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu generatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu generatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
coase (mașini), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu coase (mașini), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coase electrice
pentru grădină, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu coase electrice pentru grădină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuțite de cositoare
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuțite de cositoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cultivatoare (mașini),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cultivatoare (mașini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cultivatoare (unelte
electrice pentru gazon și grădină), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cultivatoare
(unelte electrice pentru gazon și grădină),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cultivatoare cu motor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cultivatoare cu motor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de stropit (mașini), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de stropit (mașini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de tăiat
crengi (acționate electric), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive de tăiat
crengi (acționate electric), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive electrice
pentru grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive electrice pentru
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru împrăștierea
îngrășămintelor în linie (mașini), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru împrăștierea îngrășămintelor în linie
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare de fertilizanți (unelte
agricole remorcate de tractor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu distribuitoare
de fertilizanți (unelte agricole remorcate de
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tractor), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu distribuitoare de îngrășăminte
(unelte agricole remorcate de tractor), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu distribuitoare
de îngrășăminte (unelte agricole remorcate de
tractor), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ferăstraie pentru defrișare (mașini),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ferăstraie pentru defrișare (mașini), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ferăstraie electrice pentru tăierea crengilor
uscate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ferăstraie motorizate pentru tăierea
crengilor uscate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ferăstraie motorizate pentru
tăierea crengilor uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații de muls
pentru extracția automată a laptelui, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de muls pentru extracția automată a laptelui,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente agricole, altele decât cele acționate
manual, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente agricole, altele decât
cele acționate manual, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente pentru
horticultură (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente pentru
horticultură (mașini), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
cultivarea pământului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini agricole pentru
cultivarea pământului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
plantarea semințelor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini agricole pentru
plantarea semințelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini agricole pentru
tăierea ierbii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini agricole pentru tăierea ierbii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini agricole remorcabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini agricole
remorcabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cultivat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de cultivat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de balotare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de balotare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de semănat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de semănat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
tuns gardul viu (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de tuns gardul viu
(mașini), servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu mașini de tuns gazon, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini de tuns
gazon
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mașini de tuns iarba autopropulsate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini de
tuns iarba autopropulsate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini de tuns
gazonul mecanice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de tuns gazonul mecanice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini electrice de tuns iarba, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
electrice de tuns iarba, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
pentru rostuirea dinților de ferăstrău (pentru
exploatarea forestieră sau prelucrarea lemnului),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mașini pentru rostuirea dinților de ferăstrău
(pentru exploatarea forestieră sau prelucrarea
lemnului), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini-unelte agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini-
unelte agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu motocultivatoare de grădină,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
motocultivatoare de grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu motocultoare
(mașini agricole), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocultoare (mașini
agricole), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu motocultivatoare pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu motocultivatoare pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
motocositoare robotizate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocositoare robotizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu motocositoare pentru tunderea gazonului, cu
scaun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu motocositoare pentru tunderea gazonului,
cu scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu motocultivatoare electrice pentru
gazon și grădină, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu motocultivatoare electrice
pentru gazon și grădină, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu motocultoare [mașini]
care se remorchează la vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu motocultoare
(mașini) care se remorchează la vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de tocat paie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de tocat
paie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de muls, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu mașini de muls,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pluguri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pluguri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pulverizatoare (mașini) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulverizatoare pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pulverizatoare pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
racorduri pentru uneltele agricole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu racorduri
pentru uneltele agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scarificatoare
(mașini agricole), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scarificatoare (mașini agricole),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scule de grădinărit (electrice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu scule de
grădinărit (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semănători pentru
mașini agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu semănători pentru mașini agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tocătoare (mașini), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tocătoare (mașini), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură mașini
de cu tuns gazon, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură mașini de cu tuns gazon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte de curățat gazonul (mașini), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
de curățat gazonul (mașini), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje agricole
altele decât unelte de mână acționate manual,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de scarificare folosite în grădini,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de scarificare folosite în grădini,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ferăstraie robotice de mână acționate cu motor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ferăstraie robotice de mână acționate cu motor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mecanisme robotizate folosite în agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mecanisme robotizate folosite în agricultură,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mecanisme robotizate folosite în viticulture,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mecanisme robotizate folosite în viticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
roboți pentru mașini-unelte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu roboți pentru mașini-
unelte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe de apă acționate cu motor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pompe de apă acționate cu motor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pompe
de apă pentru utilizare în iazuri de grădină,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pompe de apă pentru utilizare în iazuri de
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru distrugerea paraziților
de plante, cu acționare manuală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate pentru
distrugerea paraziților de plante, cu acționare
manuală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de pulverizare neelectrice care pot fi purtate
în spate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte
de protecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu viziere de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu viziere de
protecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căști de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu căști de
protecție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
de protecție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șepci de protecție, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șepci de
protecție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cizme (încălțăminte de protecție),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cizme (încălțăminte de protecție), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mănuși
de protecție împotriva accidentelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuși
de protecție împotriva accidentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de protecție și siguranță, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de protecție și siguranță, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combinezoane de
protecție (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu combinezoane de
protecție (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu șepci (articole de îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălțăminte de lucru, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte de lucru
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
haine de lucru, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu haine de lucru.

───────

(210) M 2020 04882
(151) 14/07/2020
(732) S.C. IZOPOL S.R.L., STR.

ZIZINULUI NR. 121A, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, 500407,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Șindrilă FINLANDEZĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08

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

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

───────

(210) M 2020 04884
(151) 14/07/2020
(732) S.C. MD CONTENT CREATION

S.R.L., BULEVARDUL ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 5, ET.
3, AP. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013811, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ML7
(591) Culori revendicate:negru (HEX

#000000), alb (HEX=#ffffff), verde (HEX
#39c5b8, HEX#3ac5c2), roz, mov

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, furnizarea de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2020 04885
(151) 14/07/2020
(732) S.C. C&C PARTNERS

CONSULTING S.R.L., STR.
DONATH NR. 264, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400331,
CLUJ, ROMANIA

(540)

LA CRÈME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.07;
24.01.05

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 483
C), roz (Pantone 475 C)

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, produse de patiserie, orez, tapioca, sago,
făină, cereale, pâine, prăjituri, înghețată, muștar,
oțet, sosuri, gheață comestibilă.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială.
43. Servicii de furnizare de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04886
(151) 14/07/2020
(732) MARIAN PETCU, STR. CALEA

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

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SMART BUROV FORMULA
BY ADYA GREEN PHARMA

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

3. Produse cosmetice sub formă de geluri, uleiuri
esențiale și extracte aromatice pentru scopuri
cosmetice, produse pentru toaletă, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
parfumuri, cosmetice nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri
de păr (balsamuri șampon), loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, cremă de bază cosmetică, cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru față care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
șervețele cosmetice umezite în prealabil,
șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, șervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic, produse pentru machiaj (produse
cosmetice), seturi pentru machiaj (produse
cosmetice), geluri pentru curățare, geluri pentru
corp, geluri pentru mâini, creme, loțiuni și geluri
hidratante.

───────
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(210) M 2020 04887
(151) 14/07/2020
(732) ALEXANDRU TIGOIU, STR.

VIRTUTII 12, BL. R11A, SC. 2,
AP. 34, SECTOR 6, BUCURESTI,
060786, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DENTAL FOCUS
FULL SERVICE TO
ORTHODONTISTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05; 24.15.01

(591) Culori revendicate:galben
(RGB=090091092), gri
(RGB=250162030)

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, articole de ortodonție.

───────

(210) M 2020 04890
(151) 14/07/2020
(732) ALEXANDRU TIGOIU, STR.

VIRTUTII 12, BL. R11A, SC. 2,
AP. 34, SECTOR 6, BUCURESTI,
060786, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ORTHO FOCUS FOR
ORTHODONTIC

PROFESSIONALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru
(RGB=000102179, RGB=043161218),
gri (RGB=167169172,
RGB=215216217)

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, aparate pentru ortodonție.

───────

(210) M 2020 04893
(151) 15/07/2020
(732) ALINA PAUL, STR. DE MIJLOC

NR. 68, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DO SECURITY SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.01

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

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor.

───────
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(210) M 2020 04894
(151) 15/07/2020
(732) ALINA PAUL, STR. DE MIJLOC

NR. 68, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DO FIRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.01; 26.11.05

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

clase:
45. Servicii de stingere a incendiilor.

───────

(210) M 2020 04895
(151) 15/07/2020
(732) NICOLAE EFTIMIE , STR. SPĂTAR

NICOLAE MILESCU 25, AP. 2,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021756, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NAVLOMAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.03.13; 01.05.01

(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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
navlosire, inclusiv servicii de curtaj maritim,
servicii portuare, servicii de logistică de
transport, servicii de expediere a mărfurilor,
servicii de buncherare (depozitare), consiliere
privind serviciile de expediere a mărfurilor pe
cale maritimă și fluvială.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 04896
(151) 15/07/2020
(732) SC FARINSAN SA, STR.

PRINCIPALA NR. 199, SAT
GRADISTEA, JUDETUL GIURGIU,
COM. COMANA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

Unopan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 07.01.13

(591) Culori revendicate:roșu-cărămiziu,
portocaliu, alb, negru

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

30. Drojdie, drojdie instant, drojdie pudră,
drojdie și agenți de dospire, pâine făcută cu
drojdie, pesmet din pâine, pesmet, produse
pentru gustări preparate din pesmet, griș
procesat, griș, cuș-cuș (griș), cereale preparate
pentru micul dejun, terci și griș pentru consum
uman, praf de copt, făină de grâu, pâine, produse
de patiserie, germeni de grâu pentru consum
uman, chifle de pâine, torturi/prăjituri.
31. Tărâță.

───────

(210) M 2020 04898
(151) 15/07/2020
(732) COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU

CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
S.A., STR. OCNA SIBIULUI NR.
46-48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CNCIR Compania
Naţională pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de
Ridicat şi Recipientelor

sub Presiune S.A.

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

(591) Culori revendicate:verde (RGB
#0C928D), gri (RGB #6E6F71),
albastru (RGB #1D76BB 29)

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

1. Activităţi de testare şi analize tehnice.
───────

(210) M 2020 04899
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SVAITER BUCOVINA

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────
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(210) M 2020 04900
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SVAITER DORNA

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04901
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lala Dornelor

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04902
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LaBucovina

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiter, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04903
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lactatele Dornelor

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiter, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04904
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lactate Bucovina

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiter, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04905
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lactatele Bucovinei

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiter, brânză topită.

───────
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(210) M 2020 04906
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL EST EUROPEAN DE

SANATATE A REPRODUCERII,
STR. MOLDOVEI NR. 1, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, 540493,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Virtual Contraceptive

Consultation (ViC)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de instruire computerizată, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, servicii de educație
universitară, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală.

───────

(210) M 2020 04907
(151) 15/07/2020
(732) ROŞCA VLAD PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ, COMUNA ȘINTEU
NR. 28, JUD. BIHOR, SAT SOCET,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

VATRA ȘINTEULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.04.14; 03.04.24;
20.07.02

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

43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de
masă, asigurarea de hrană și băuturi, consiliere,
consultanță și informații pentru cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2020 04908
(151) 15/07/2020
(732) LA GREEN PLANTS SRL, STR.

ROTULESTI NR. 26, JUD. ARGES,
COMUNA BRADU, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

AGRO-ZOO Market

(531) Clasificare Viena:
03.07.04; 05.03.13; 05.05.20; 18.01.19;
27.05.01; 29.01.14; 05.07.03

(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, galben, verde

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și en-gros
cu produse agricole și zootehnice, publicitate
prin mass-media, site-uri web, pliante, bannere
și prin intermediul magazinelor de comercializare
cu amănuntul, servicii de promovare și
publicitate.
41. Transfer de know-how (instruire), instruire
profesională.
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44. Servicii de consiliere și coordonare în
domeniul agricol și zootehnic.

───────

(210) M 2020 04909
(151) 15/07/2020
(732) LA GREEN PLANTS SRL, STR.

ROTULESTI NR. 26, JUD. ARGES,
COMUNA BRADU, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

AGRO-ZOO Shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 05.07.02; 05.03.13;
03.07.04; 18.01.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, galben, verde

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și en-gros
cu produse agricole și zootehnice, publicitate
prin mass-media, site-uri web, pliante, bannere
și prin intermediul magazinelor de comercializare
cu amănuntul, servicii de promovare și
publicitate.
41. Transfer de know-how (instruire), instruire
profesională.
44. Servicii de consiliere și coordonare în
domeniul agricol și zootehnic.

───────

(210) M 2020 04910
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL DE SPEOLOGIE

''EMIL RACOVIȚĂ'', CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 13,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050711,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE
''EMIL RACOVIȚĂ''

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.01.01; 02.01.23

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
activităţi sportive şi culturale, publicare
multimedia, furnizare de publicații electronice,
nedescărcabile, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații on-line, nedescărcabile.
42. Servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare științifică fundamentală și aplicativă în
domeniile: biospeologia, paleobiologia, ecologia,
geologia, geochimia, hidrologia și geografia
sistemelor exocarstice și endocarstice, cercetare
în domeniul protecției mediului, servicii de
laboratoare științifice, cercetare biologică,
analiză chimică, analiza apei, cercetarea în
domeniul schimbărilor climatice, furnizare de
informații științifice în domeniul schimbărilor
climatice și al încălzirii globale, studii de
paleoclimat, realizare de analize științifice,
realizare de studii științifice, servicii științifice,
servicii de cartografie, explorare subacvatică.

───────
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(210) M 2020 04912
(151) 15/07/2020
(732) EMPORIS NETWORKS SRL, STR.

COL. DUMITRU BALTĂREŢU
NR. 19, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

PRO TECH

(531) Clasificare Viena:
16.01.05; 16.01.06; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru - HEX
#d76bc RGB (29, 118, 188), gri - HEX
#414142 RGB (65, 65, 66), negru -
HEX #231f20 RGB (35, 31, 32)

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

35. Servicii de vânzare a produselor diverse
şi a produselor: încărcătoare laptop, baterii
laptop, baterii de telefoane, tastaturi laptop,
prin intermediul site-urilor web, prin mijloace
electronice şi prin distribuitori (resseleri), servicii
de import cu încărcătoare laptop, baterii laptop,
baterii de telefoane, tastaturi laptop.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(210) M 2020 04913
(151) 15/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)
PatoNerv

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

5. Suplimente alimentare de uz medical.
───────

(210) M 2020 04914
(151) 15/07/2020
(732) S.C. A&D EXOPET S.R.L.,

SOSEAUA MIHAI BRAVU NR.45 ,
CAMERA NR.1, BLOC P16 BIS,
SCARA A, ETAJ 5, AP.17, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

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

clase:
35. Servicii de comerț cu animale vii, hrană,
produse farmaceutice si veterinare, articole
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acvaristica şi plante, recompense, delicatese,
băuturi, produse cosmetice, servicii de comerț
cu produse de îngrijire a pielii, părului, blănii și
penelor, produse de îngrijire a ochilor și urechilor,
produse de îngrijire a ghearelor, produse de
îngrijire dentară, produse de igienă, servicii
de comerț cu scutece, covorașe absorbante,
produse de curăţat, produse antiparazitare,
suplimente alimentare, jucării, jocuri, ansambluri
de joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
servicii de comerț cu veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse şi
accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii, servicii
de comerț cu produse şi accesorii pentru
colivii, produse de educaţie, produse pentru
dresaj, genţi şi cuşti pentru transport, centuri
de siguranță auto, scaune destinate utilizării în
vehicule, cărucioare, medalioane, perne, pături,
paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier,
toate aceste produse menţionate anterior fiind
destinate animalelor și animalelor de companie,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de
campanii publicitare, organizarea de campanii
de promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale
publicitare, publicarea de texte publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de marketing.

───────

(210) M 2020 04915
(151) 15/07/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

PRISACA TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.21; 27.05.02; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul tertilor, a
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unei game variate de bunuri (cu exceptia
transportului acestora), din clasele 3, 5 si 30
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, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
pentru vânzarea de produse, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii ale agenţiilor de
publicitate şi servicii precum distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau distribuirea
de eşantioane.

───────

(210) M 2020 04916
(151) 15/07/2020
(732) GINAS MAGIC SRL, STR.

PANDURILOR NR. 42, JUDEŢUL
SUCEAVA, RADAUTI, SUCEAVA,
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)

Gina's

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare

a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
servicii de comerț şi servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuarea de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing şi studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online de
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un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 04918
(151) 15/07/2020
(732) SC FACOS SA , STR. HUMORULUI

NR. 100, JUDEŢUL SUCEAVA,
SCHEIA, 727515, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. MOLDOVEI NR. 10, BL.
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PASCANI, 705200, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Țărăncuța

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 06.07.08; 05.05.20; 25.01.25;
24.01.08; 24.01.11; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, galben,verde,
maro, albastru, alb, nergru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, 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 04919
(151) 15/07/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

ORGANIZATIA JUDETEANA
ARAD, BD. REVOLUŢIEI NR. 74,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310025,
ARAD, ROMANIA

(540)

Alianta pentru Arad

(531) Clasificare Viena:
21.01.14; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#07b6d1), albastru
(HEX=#fe163d), albastru deschis
(HEX=#95d3c8)

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

45. Servicii politice.
───────

(210) M 2020 04920
(151) 15/07/2020
(732) NEOFOREST REAL ESTATE

SRL, STR. HELIADE ÎNTRE VII
NR. 72, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEOPENINSULA
RESIDENCES
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(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.12

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04921
(151) 15/07/2020
(732) ZEOLITES DEVELOPMENT SRL,

STR. SAMUIL MICU NR. 1A, AP.
3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
40014, CLUJ, ROMANIA

(540)

Doctor ZECO

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
365), albastru (Pantone 109949)

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

1. Produse naturale (fără pesticide) din zeolit,
de uz industrial, pentru decontaminarea fructelor
şi legumelor ce elimină pesticidele, mucegaiului,
toxinele, metalele grele şi radioactive şi ceara de
pe coajă acestora.

───────

(210) M 2020 04922
(151) 15/07/2020
(732) NAUTICA CLUB HARSOVA SRL,

STR. INDEPENDENTEI NR. 3,
JUDEŢ CONSTANŢA, HARSOVA,
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)
NAUTICA CLUB

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

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

───────

(210) M 2020 04923
(151) 15/07/2020
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI NR. 1B, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VULPIȚA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, 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.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────



 

E R A T Ă 

Referitor la depozitul M 2020 04856 din 13.07.2020, publicat în data de 14.07.2020, clasa corectă de 

servicii este: 

Antrenament sportiv; arbitraj sportiv; activităţi sportive; educaţie sportivă, pregătire sportivă; 

organizare de competiţii sportive şi evenimente sportive; organizarea turneelor sportive; educaţie, 

divertisment şi sport; pregătirea profesorilor de sport; coordonare de evenimente sportive; organizarea 

de evenimente sportive; furnizarea de săli de sport; activităţi sportive şi de recreere; arbitraj în cadrul 

evenimentelor sportive; furnizare de informaţii referitoare la sport; servicii educative în domeniul 

sportului; furnizare de ştiri referitoare la sport; producţie de evenimente sportive pentru televiziune; 

organizare de activităţi sportive sau competiţii; furnizare de informaţii legate de sportivi; organizare de 

evenimente sportive şi culturale comunitare; servicii educaţionale şi de instruire referitoare la sport; 

cursuri, antrenament şi instruire în domeniul sportului; organizare de activităţi sportive pentru tabere de 

vară; rezervare de locuri pentru spectacole şi evenimente sportive; servicii de consultanţă referitoare la 

organizarea de manifestări sportive. 


