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Cereri Mărci publicate în 21/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09059 14/01/2020 BOGDAN-STEFANEL

CHIMISLIU
REAL SHIT (INGRASAMANT
NATURAL)

2 M 2020 00171 14/01/2020 BERSAN CONSULT SRL Magnolia Resort PART OF
BERSAN GROUP

3 M 2020 00172 14/01/2020 REMARKT MAGAZINE SRL remarkt OUTLET STORE

4 M 2020 00173 14/01/2020 NATURALIS SRL Naturalis inteligenţa naturii Aqua
Slim

5 M 2020 00174 14/01/2020 ACZ SMARTMOBILE SRL smartmobile

6 M 2020 00175 14/01/2020 S.C. TURQUOISE
RESTAURANT&HOTELS S.R.L.

TURQUOISE FINE TURKISH
CUISINE

7 M 2020 00176 14/01/2020 S.C. PALMICOR S.R.L. CESAR'S

8 M 2020 00177 14/01/2020 RADU MARIAN CIOCARLAN simplo.ro www.simplo.ro

9 M 2020 00178 14/01/2020 BOGDAN-NICOLAE PANAIT
SILVIA-DANIELA POHRIB

Jurnalul de mâine

10 M 2020 00179 14/01/2020 S.C. DRESSME BRANDS S.R.L. DRESSME

11 M 2020 00180 14/01/2020 DANIELA ROXANA GRAMA
ADRIAN DUMITRU GRAMA

SICURO HEALTH

12 M 2020 00181 14/01/2020 ROMAQUA GROUP S.A. ATENEU

13 M 2020 00182 14/01/2020 ROMAQUA GROUP S.A. 3 BRAZI

14 M 2020 00183 14/01/2020 ROMAQUA GROUP S.A. BRĂDET

15 M 2020 00184 14/01/2020 ROMAQUA GROUP S.A. LA BRAZI

16 M 2020 00185 14/01/2020 ROMAQUA GROUP S.A. BRAGADIRU

17 M 2020 00186 14/01/2020 BISTROMAR LA TIMONA SRL FRIGONET LOGISTICS

18 M 2020 00187 14/01/2020 DRAGOS GRUIA LUNOX CONSTRUCT

19 M 2020 00188 14/01/2020 BEM RETAIL GROUP SRL Elefant-tools.ro

20 M 2020 00189 14/01/2020 GHINESCU ZOE Fara prosti in functii publice!

21 M 2020 00190 14/01/2020 ZOE GHINESCU Fara incompetenti in functii
publice!

22 M 2020 00191 14/01/2020 BRANCSIK GABOR ANTIC SHOP

23 M 2020 00192 14/01/2020 GLOBAL OPERATION CENTER
S.A.

GLOBAL OPERATION CENTER

24 M 2020 00193 14/01/2020 TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD TRIBE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 00194 14/01/2020 TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD TRIBE

26 M 2020 00195 14/01/2020 MEDICAL MEDIA PRESS SRL Dr. Prev Magazine

27 M 2020 00196 14/01/2020 OVIDIU-CRISTIAN ANDREI OVAL market

28 M 2020 00198 14/01/2020 ANANDA-TERAPII SPIRITUALE
S.R.L.

DEVI

29 M 2020 00199 14/01/2020 BRIGHT BUSINESS SERVICES
SRL

casacurata

30 M 2020 00200 14/01/2020 HDB SMART SYSTEM SRL archiLIGHT

31 M 2020 00201 14/01/2020 ACRONYM DESIGN SRL VICII & DELICII Salon de vinuri
și gastronomie
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(210) M 2019 09059
(151) 14/01/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL CHIMISLIU,

STR. NOVACI NR. 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
REAL SHIT

(INGRASAMANT NATURAL)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor.

───────

(210) M 2020 00171
(151) 14/01/2020
(732) BERSAN CONSULT SRL, STR.

ARŞIŢA NR. 92, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, VIŞEU DE SUS,
435700, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Magnolia Resort PART
OF BERSAN GROUP

(531) Clasificare Viena: 05.05.03; 01.01.05;
27.05.01; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii de
ospitalitate (cazare temporară), servicii de
cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de

informații pe internet despre cazare, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri.

───────

(210) M 2020 00172
(151) 14/01/2020
(732) REMARKT MAGAZINE SRL,

STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

remarkt OUTLET STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.11.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485,
7621C), albastru (Pantone 294), alb
(Pantone 000C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în hypermarket/
supermarket/market/outlet store.

───────
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(210) M 2020 00173
(151) 14/01/2020
(732) NATURALIS SRL, ŞOS. CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ET. 1, BIROU
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Naturalis inteligenţa
naturii Aqua Slim

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, gri

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

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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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 şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea

de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00174
(151) 14/01/2020
(732) ACZ SMARTMOBILE SRL,

STR. OTILIA CAZIMIR NR. 11A,
JUDEŢUL SIBIU, SELIMBAR,
557260, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

smartmobile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţînd
consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente.
37. Servicii de instalare și de reparații,
reparații de telefoane, instalarea și repararea
telefoanelor, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, servicii de
instalații de telefonie, reparații de aparate
telefonice, instalare de linii
telefonice, dezinfectare de aparate telefonice,
reparare și întreținere de telefoane inteligente,
reparații sau
întreținere de aparate telefonice.
42. Deblocare de telefoane mobile, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software
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pentru telefoane inteligente, recuperare de date
din telefoane inteligente.

───────

(210) M 2020 00175
(151) 14/01/2020
(732) S.C. TURQUOISE

RESTAURANT&HOTELS S.R.L.,
STR. THEODOR D. SPERANŢIA
NR. 96, BIROU NR. 1, ET.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TURQUOISE FINE
TURKISH CUISINE

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 25.01.25;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizare online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 00176
(151) 14/01/2020
(732) S.C. PALMICOR S.R.L., STR.

FERDINAND NR. 1, JUDEŢ
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
CESAR'S

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 00177
(151) 14/01/2020
(732) RADU MARIAN CIOCARLAN,

ŞOSEAUA VIILOR NR. 97A,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

simplo.ro www.simplo.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, galben
(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 00178
(151) 14/01/2020
(732) BOGDAN-NICOLAE PANAIT, STR.

PANDURI NR. 8, JUDEŢ BRAŞOV,
SACELE, BRAȘOV, ROMANIA
SILVIA-DANIELA POHRIB, STR.
AUREL VLAICU NR. 112, BL. 23,
SC. D, AP. 30, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Jurnalul de mâine

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.04.05;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

(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
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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).

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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 00179
(151) 14/01/2020
(732) S.C. DRESSME BRANDS

S.R.L., SAT FUNDENI, INTAREA
CIREȘULUI NR. 3, AP. C2, JUD.
ILFOV, COMUNA DOBROEȘTI,
ILFOV, 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)
DRESSME

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

35. Publicitate, managementul 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 00180
(151) 14/01/2020
(732) DANIELA ROXANA GRAMA,

STR. CIOCÂRLIEI NR. 14, BL.
D9, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ADRIAN DUMITRU GRAMA,
STR. ING. IORCEANU NR.
23A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SICURO HEALTH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.13; 05.03.15; 26.01.03

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii

de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 00181
(151) 14/01/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ATENEU

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecata cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, IPA (bere blondă indiana),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
de malţ, vin de orz (bere), înlocuitor de bere,
extracte din hamei pentru fabricarea berii, bere
din extract de radăcini, băuturi nealcoolice din
malţ, cidru fără alcool, preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri , mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distributie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătura cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitarea temporară de bunuri
pentru livrări, depozitare şi livrare de
bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare şi ambalare,
subdivizarea şi reambalarea bunurilor, transport
şi depozitare, împachetare şi ambalare de
bunuri, transport şi livrare de bunuri, ambalarea
mărfurilor, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expeditie de mărfuri, transport de

mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 00182
(151) 14/01/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
3 BRAZI

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecata cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, IPA (bere blondă indiana),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
de malţ, vin de orz (bere), înlocuitor de bere,
extracte din hamei pentru fabricarea berii, bere
din extract de radăcini, băuturi nealcoolice din
malţ, cidru fără alcool, preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
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băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri , mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distributie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătura cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitarea temporară de bunuri
pentru livrări, depozitare şi livrare de
bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare şi ambalare,
subdivizarea şi reambalarea bunurilor, transport
şi depozitare, împachetare şi ambalare de
bunuri, transport şi livrare de bunuri, ambalarea
mărfurilor, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii

de transport şi expeditie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 00183
(151) 14/01/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
BRĂDET

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecata cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, IPA (bere blondă indiana),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
de malţ, vin de orz (bere), înlocuitor de bere,
extracte din hamei pentru fabricarea berii, bere
din extract de radăcini, băuturi nealcoolice din
malţ, cidru fără alcool, preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distributie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătura cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitarea temporară de bunuri
pentru livrări, depozitare şi livrare de
bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare şi ambalare,
subdivizarea şi reambalarea bunurilor, transport
şi depozitare, împachetare şi ambalare de
bunuri, transport şi livrare de bunuri, ambalarea
mărfurilor, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de manevrare şi transport de mărfuri, servicii de

manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expeditie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.
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(210) M 2020 00184
(151) 14/01/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
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ROMANIA

(540)
LA BRAZI

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecata cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită
cu minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi
pe bază de bere, coctailuri pe bază de bere,
IPA (bere blondă indiana), kvass (băutură
nealcoolică), bere din malţ, must de malţ, vin
de orz (bere), înlocuitor de bere, extracte din
hamei pentru fabricarea berii, bere din extract de
radăcini, băuturi nealcoolice din malţ, cidru fără
alcool, preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri , mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distributie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în
legătura cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitarea temporară de bunuri
pentru livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare şi ambalare, subdivizarea şi
reambalarea bunurilor, transport şi depozitare,

împachetare şi ambalare de bunuri, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de manevrare şi
transport de mărfuri,
servicii de manipulare a mărfii de import şi
export, servicii de transport şi expeditie de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
şi livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri, ridicare de mărfuri,
servicii de distribuţie, servicii de expediere,
servicii de transport, servicii de
transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────
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(540)
BRAGADIRU

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecata cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită
cu minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi
pe bază de bere, coctailuri pe bază de bere,
IPA (bere blondă indiana), kvass (băutură
nealcoolică), bere din malţ, must de malţ, vin
de orz (bere), înlocuitor de bere, extracte din
hamei pentru fabricarea berii, bere din extract de
radăcini, băuturi nealcoolice din malţ, cidru fără
alcool, preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
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de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi mostre în
scop publicitar, distributie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), prezentare de produse, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de fidelizare de clienţi
în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, publicitate, publicitate şi marketing,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi
servicii de informare, asistenţă
în afaceri, management şi servicii administrative,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, toate acestea în legătura cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de calatorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitarea temporară de bunuri

pentru livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare şi ambalare, subdivizarea şi
reambalarea bunurilor, transport şi depozitare,
împachetare şi ambalare de bunuri, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de manevrare şi
transport de mărfuri,
servicii de manipulare a mărfii de import şi
export, servicii de transport şi expeditie de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
şi livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri, ridicare de mărfuri,
servicii de distribuţie, servicii de expediere,
servicii de transport, servicii de
transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 00186
(151) 14/01/2020
(732) BISTROMAR LA TIMONA SRL,

STR. BANU ANTONACHE,
COMPLEXUL AGROALIMENTAR
FLOREASCA, SPAŢIUL A11,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FRIGONET LOGISTICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
01.15.17

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

39. Transport de marfă, servicii de transport,
logistică de transport, transport de alimente,
transport de
bunuri, transport refrigerat de alimente, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport si livrare
de
bunuri, transport si depozitare bunuri, transport
cu vehicule grele de marfă, servicii de transport
comercial
de mărfuri, transport de mărfuri în stare
refrigerate, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de
curierat pentru transportul de marfă, furnizare
de informații privind transportul de mărfuri,
distribuție de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
depozitarea mărfurilor, servicii de depozitare
refrigerată, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
servicii de depozitare de
alimente congelate.

───────

(210) M 2020 00187
(151) 14/01/2020
(732) DRAGOS GRUIA, SOS.

PANTELIMON NR. 126, BL 207,
SC 2, ET 5, AP 65, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LUNOX CONSTRUCT

(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 armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi de uz
sanitar.
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente nemetalice.

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 00188
(151) 14/01/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Elefant-tools.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
15.07.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 00189
(151) 14/01/2020
(732) GHINESCU ZOE, STR. MATEI

BASARAB NR. 108, BL 74, SC.
B, ET. 1, AP. 42, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Fara prosti in functii publice!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00190
(151) 14/01/2020
(732) ZOE GHINESCU, STR. MATEI

BASARAB NR. 108, BL. 74, SC.
B, ET. 1, AP. 42, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Fara incompetenti
in functii publice!

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00191
(151) 14/01/2020
(732) BRANCSIK GABOR, STR.

JOCULUI, BLOC UJ23, AP. 6, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

ANTIC SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
online şi offline cu antichităţi.
42. Servicii de proiectare şi dezvoltare hardware
şi software privind o platformă online pentru
antichităţi.

───────

(210) M 2020 00192
(151) 14/01/2020
(732) GLOBAL OPERATION CENTER

S.A., STR. FRUNZEI NR. 26,
ETAJ 1, CAMERA 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GLOBAL
OPERATION CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.16; 26.04.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet închis
(Pantone 5265C), turcoaz (Pantone
7711C), gri (Pantone 428C)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
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 00193
(151) 14/01/2020
(732) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD,

STR. TOORAK RD NR. 443-449,
TOORAK VIC, 3142, AUSTRALIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRIBE

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

43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de agenție de închiriere de
spații de cazare (hotel), servicii de agenții de
rezervări pentru cazare la hotel, servicii de
evaluare a cazărilor la hotel, organizare de
cazare la hoteluri, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare pentru cazare la hotel,
servicii de cazare la hotel, furnizarea de cazare
la hotel, rezervare de cazare hotelieră, rezervare
de cazare în hoteluri, servicii de rezervări de
cazare temporară (hoteluri, moteluri, stațiuni)
furnizate în legătură cu scheme de loialitate
ale clienților sau ale persoanelor care fac
cumpărături în mod frecvent, servicii de rezervări
de cazare temporară (hoteluri, moteluri, stațiuni)
furnizate în legătură cu scheme de loialitate
pentru pasagerii care călătoresc frecvent cu
avionul, servicii de agenții de voiaj pentru
rezervare de cazare la hotel, organizarea de
rezervări la hotel, servicii de rezervări pentru
hoteluri, servicii de catering la hotel, informații
despre hoteluri, servicii de rezervare hotelieră,
rezervări la hotel, servicii de rezervare a
camerelor de hotel, servicii hoteliere, furnizare
de informații în legătură cu hoteluri, servicii
hoteliere în stațiuni, servicii de agenții de voiaj
pentru efectuarea de rezervări hoteliere.

───────

(210) M 2020 00194
(151) 14/01/2020
(732) TRIBE HOTEL GROUP PTY LTD,

STR. TOORAK RD NR. 443-449,
TOORAK VIC, 3142, AUSTRALIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRIBE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de agenție de închiriere de
spații de cazare (hotel), servicii de agenții de
rezervări pentru cazare la hotel, servicii de
evaluare a cazărilor la hotel, organizare de
cazare la hoteluri, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare
pentru cazare la hotel, servicii de cazare la
hotel, furnizarea de cazare la hotel, rezervare de
cazare hotelieră, rezervare de cazare în hoteluri,
servicii de rezervări de cazare temporară
(hoteluri, moteluri, stațiuni) furnizate în legătură
cu scheme de loialitate ale clienților sau ale
persoanelor care fac
cumpărături în mod frecvent, servicii de rezervări
de cazare temporară (hoteluri, moteluri, stațiuni)
furnizate în legătură cu scheme de loialitate
pentru pasagerii care călătoresc frecvent cu
avionul, servicii de agenții de voiaj pentru
rezervare de cazare la hotel, organizarea de
rezervări la hotel,
servicii de rezervări pentru hoteluri, servicii
de catering la hotel, informații despre hoteluri,
servicii de rezervare hotelieră, rezervări la
hotel, servicii de rezervare a camerelor de
hotel, servicii hoteliere, furnizare de informații în
legătură cu hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni,
servicii de agenții de voiaj
pentru efectuarea de rezervări hoteliere.

───────
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(210) M 2020 00195
(151) 14/01/2020
(732) MEDICAL MEDIA PRESS SRL,

STR. DELEA VECHE NR. 24, SC.
2, BL. B, AP. 43-1C, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Dr. Prev Magazine

(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.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00196
(151) 14/01/2020
(732) OVIDIU-CRISTIAN ANDREI,

STR. TELIŢA NR. 21, BL. 122,
SC.B, ET.6, AP. 91, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OVAL market

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

clase:
35. Strîngerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2020 00198
(151) 14/01/2020
(732) ANANDA-TERAPII SPIRITUALE

S.R.L., STR. INTRAREA
ROMANITEI NR. 15, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. ALEXANDRU
MORUZZI VOIEVOD NR. 6, BL.
B6, SC.2, AP.62, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031155, ROMANIA

(540)

DEVI

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.01

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

clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale didactice
și de instruire, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare, agende,
calendare, pixuri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00199
(151) 14/01/2020
(732) BRIGHT BUSINESS SERVICES

SRL, STR. BABA NOVAC NR. 11,
BL. G17, AP. 60, ET. 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
casacurata

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

3. Aromatizanți de uz menajer (uleiuri esențiale),
detergenți de uz menajer, produse antistatice
de uz menajer, preparate pentru spălare de
uz menajer, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer, preparate pentru îndepărtarea
petelor de pe articolele de menaj, spumă de
curățat, loțiuni de curățare, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
pielii, produse pentru curățarea
fierbătoarelor, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru curățarea litierelor, produse de
curățat pentru toalete, produse de curățat pentru
cuptoare, produse de curățare pentru vehicule,
produse de curățare pentru piatră, produse de
curățare pentru metale, produse de curățare a
cromului, produse (preparate) pentru curățarea
pantofilor, produse de curățare de uz casnic,
produse sub formă de spray pentru curățarea
geamurilor, produse de curățare sub formă
de spray de uz casnic, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
solvenți pe bază de alcool utilizați ca produse de
curățare.
21. Mănuși de menaj, bureți de menaj, filtre
pentru menaj, ustensile de menaj, strecurători
pentru menaj, site pentru menaj, râșnițe
menajere neelectrice, produse eramice pentru
menaj, site (ustensile de menaj), coșuri pentru
gunoiul menajer, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, recipiente de menaj din metale prețioase,
coșuri nemetalice de reciclare de menaj, coșuri
de gunoi de uz menajer, articole de menaj
pentru controlarea curgerii lichidelor, recipiente
nemetalice de menaj, cu închizătoare, pentru
alimente, bile de spălat rufe utilizate ca ustensile
de menaj, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii pentru
curățat, cârpe pentru curățat, produse pentru
curățare.

───────
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(210) M 2020 00200
(151) 14/01/2020
(732) HDB SMART SYSTEM SRL,

BULEVARDUL AVIATORILOR NR.
59, ET. 2, MANSARDA, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

archiLIGHT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.07

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

11. Aparate de iluminat, șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), lămpi de iluminat,
proiectoare de iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, plafoniere (corpuri de iluminat),
corpuri de iluminat arhitectural, lămpi de
iluminat pentru exterior, proiectoare arhitecturale
montate la sol.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții.
42. Servicii de design interior pentru comerțul
cu amănuntul, design arhitectural, servicii de
design arhitectural, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii de consultanță
în materie de planificare arhitecturală, furnizare
de informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web.

───────

(210) M 2020 00201
(151) 14/01/2020
(732) ACRONYM DESIGN SRL,

BULEVARDUL DE CEBAL NR. 2,
BIROUL 201, JUDEȚUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

VICII & DELICII Salon de
vinuri și gastronomie

(531) Clasificare Viena: 24.09.08; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:crem
(HEX=#e3ae7d)

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

35. Organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare.

───────



ERATA 

 

Referitor la cererea de marcă nr. M 2019 06862, 

publicată în data de 07.11.2019, dintr-o eroare materială, 

numărul clasei de produse a fost menţionat eronat. Corect 

fiind 16 in loc de 6. 

 

16. Publicaţii tipărite cu privire la managementului 

proprietăţii, proprietăţi imobiliare, ipoteci şi probleme 

financiare conexe. 

 



Erată  
Referitor la depozitul M 2019/07679 din 29.10.2019, publicat pe data de 05.11.2019, clasa 
corecta de produse este:  Clasa 39: Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii. 


