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Cereri Mărci publicate în 21/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07306 14/10/2020 CEZ VANZARE S.A. Sisteme fotovoltaice pentru

#Acasa, la cheie si fara griji

2 M 2020 07307 14/10/2020 COOPERATIVA AGRICOLA
AGROLACT MOLDOVA

huzur lapte bun. şi e destul

3 M 2020 07308 14/10/2020 COOPERATIVA AGRICOLA
AGROLACT MOLDOVA

huzur lapte bun. şi e destul

4 M 2020 07309 14/10/2020 SC MARRIS SRL THE SILVER CHURCH

5 M 2020 07310 14/10/2020 SC BNY HOLDING SRL AquaSmart START FARMING
AGRISMART

6 M 2020 07311 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. LIPOVA

7 M 2020 07312 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. carpatina

8 M 2020 07313 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. CARPATINA

9 M 2020 07314 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. LIPOVA 1897 APĂ MINERALĂ
NATURALĂ

10 M 2020 07315 14/10/2020 SC BNY HOLDING SRL AquaSmart

11 M 2020 07316 14/10/2020 2DECO INTERIOR DESIGN
STUDIO SRL

2deco INTERIOR DESIGN &
ARCHITECTURE STUDIO

12 M 2020 07317 14/10/2020 ANCA FARM SRL HIGIAnca

13 M 2020 07318 14/10/2020 ANCA FARM SRL FARMACIA ANCA SĂNĂTATEA
TA ESTE SCUMPĂ PREVENȚIA
ESTE MAI IEFTINĂ

14 M 2020 07319 14/10/2020 ALEXANDRU - LUCIAN DONA Wineology

15 M 2020 07320 14/10/2020 VITICOLA SA WINESTOCK

16 M 2020 07321 14/10/2020 FEDERATIA ROMANA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

FRAS FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE AUTOMOBILISM SPORTIV

17 M 2020 07322 14/10/2020 MEDICAL OFTA CLINIC SRL ofta medical clinic clinica ochilor
tăi

18 M 2020 07323 14/10/2020 IUSTINIAN TITA anuntnational.com

19 M 2020 07324 14/10/2020 Immo Lodgia One S.R.L. coresi 5 life upgraded

20 M 2020 07325 14/10/2020 QUALIPLANT SRL Q QUALIPLANT Livrăm calitate!

21 M 2020 07326 14/10/2020 MOVEATILE PROJECT SRL MOVEATILE
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(210) M 2020 07306
(151) 14/10/2020
(732) CEZ VANZARE S.A., CALEA

SEVERINULUI, NR.97, ETAJ.1,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, 200769,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Sisteme fotovoltaice pentru
#Acasa, la cheie si fara griji

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

4. Energie electrică.
9. Panouri solare pentru producerea energiei
electrice, cabluri pentru electricitate.
11. Echipament (aparat) pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare a aerului
(ambient).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
39. Distribuire de electricitate în locuințe,
distribuire de energie pentru încălzirea și răcirea
clădirilor, distribuția de electricitate.
40. Producerea energiei.

───────

(210) M 2020 07307
(151) 14/10/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COM. SASCUT,
JUD. BACAU, SAT SASCUT,
BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curie 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,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi si
produse din lapte si fructe, fermenţi din lapte,
substituenti din lapte, crema de unt, cremă de
brânză, specialităţi din brânza, lapte condensat,
smântână (produse lactate), lapte bătut (produse
lactate), kefir (produse lactate), sana (produse
lactate), lapte praf, nu pentru bebeluşi.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
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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), îngheţată,
gheaţă naturală sau artificială, gheţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.

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

───────

(210) M 2020 07308
(151) 14/10/2020
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

AGROLACT MOLDOVA , STR.
AGROLACT NR. 1, COMUNA
SASCUT, JUD. BACAU, SAT
SASCUT, BACĂU, ROMANIA

(540)

huzur lapte bun. şi e destul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.03.01; 19.07.13

(591) Culori revendicate:verde, 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,
băuturi din lapte, produse din lapte, băuturi şi
produse din lapte şi fructe, fermenţi din lapte,
substituenţi din lapte, cremă de unt, crema de
brânză, specialităţi din brânză, lapte condensat,
smântână (produse lactate), lapte bătut, kefir
(produse lactate), sana (produse lactate), lapte
praf, nu pentru bebeluşi.
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), îngheţata,
gheaţă naturală sau artificială, gheţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu
gheaţă, gheaţă comestibilă.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07309
(151) 14/10/2020
(732) SC MARRIS SRL , STR. SFÂNTA

VINERI NR. 2-8, CAMERA 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030204,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE SILVER CHURCH

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, tricouri
imprimate, şepci (articole de îmbrăcăminte),
încălţăminte pentru sport, încălţăminte de sport,
încălţăminte pentru timpul liber, încălţăminte
pentru bărbaţi şi femei.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, producere
de concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, concerte de muzică în direct,
organizare şi coordonare de concerte,
realizare, coordonare şi organizare de concerte,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare şi coordonare de concerte muzicale,
concerte în direct susţinute de formaţii muzicale,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
concerte, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, rezervare de
bilete la concerte, concerte muzicale pentru
televiziune, activităţi culturale, servicii culturale,
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organizarea de spectacole culturale, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de activităţi
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, administrare
(organizare) de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităţilor,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, organizare de congrese şi de
conferinţe în scopuri culturale şi educative,
organizare şi coordonare de activităţi culturale,
cluburi de noapte, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie),
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii oferite de cluburile de dans,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii educative oferite de cluburi.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de baruri, servicii
de snack-baruri, servicii de baruri de cocteiluri,
servicii ale barurilor, servire de băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de baruri de sucuri
de fructe, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii de
baruri cu narghilea, servire de băuturi alcoolice,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
cluburi de băut private, servicii de cluburi cu
restaurante private, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă, servicii de
hosteluri pentru turişti, servicii de hosteluri.

───────

(210) M 2020 07310
(151) 14/10/2020
(732) SC BNY HOLDING SRL, STR.

PECHEA NR. 32-36, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AquaSmart START
FARMING AGRISMART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.01;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de agenţie import
şi vânzarea sistemelor şi a echipamentelor de
irigaţii precum şi a consumabilelor folosite la
instalaţii (ţevi, pompe, valve etc.), servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu fetilizanţi, seminţe pentru agricultură, utilaje
agricole, construcţii agricole (silozuri de cereale),
servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze, construcţii civile privind irigaţiile, instalare
şi întreţinere de sisteme de irigare, instalare şi
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reparare de dispozitive pentru irigaţii, realizarea
montajelor şi săparea şanţurilor pentru traseele
ţevilor, canalelor, lagunelor şi bazinelor de
apă, servicii de consultanţă şi management al
afacerilor.
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 şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii de cercetare
în agricultură, cercetare în domeniul agricol
şi cel al irigaţiilor, servicii de cercetare în
domeniul construcţiilor, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri, cercetare ştiinţifică,
cercetare tehnologică, consultanţă tehnologică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de consultanţă
în domeniul agricol şi al irigaţiilor, consiliere în
domeniul agricol şi al irigaţiilor.

───────

(210) M 2020 07311
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIPOVA

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

5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și

împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07312
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

carpatina
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
5.  Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07313
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARPATINA

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

5.  Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
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servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07314
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIPOVA 1897 APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.11; 07.01.01

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

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

5.  Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și

împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie, carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────
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(210) M 2020 07315
(151) 14/10/2020
(732) SC BNY HOLDING SRL, STR.

PECHEA NR. 32-36, ETAJ
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AquaSmart

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de agenție de import
şi vânzarea sistemelor şi a echipamentelor
de irigaţii precum şi a consumabilelor folosite
la instalaţii (ţevi, pompe, valve etc), servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu fetilizanţi, seminţe pentru agricultură,
utilaje agricole, construcţii agricole (silozuri de
cereale), servicii de consultanță și management
al afacerilor.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze, construcţii civile privind irigaţiile, instalare
şi întreţinere de sisteme de irigare, instalare şi
reparare de dispozitive pentru irigaţii, realizarea

montajelor şi săparea şanţurilor pentru traseele
ţevilor, canalelor, lagunelor şi bazinelor de apă.
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 şi autentificare
a calităţii, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de cercetare în agricultură,
cercetare în domeniul agricol şi cel al irigaţiilor,
servicii de cercetare în domeniul construcţiilor,
cercetare în domeniul construcţiilor de clădiri,
cercetare ştiinţifică, cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi
silvicultură, servicii de consultanţă în domeniul
agricol şi al irigaţiilor, consiliere în domeniul
agricol şi al irigaţiilor.

───────

(210) M 2020 07316
(151) 14/10/2020
(732) 2DECO INTERIOR DESIGN

STUDIO SRL, AL. VLAHUTA NR.
29, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

2deco INTERIOR DESIGN
& ARCHITECTURE STUDIO
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.07.01

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru servicii de
arhitectură, design, grafică, media sau online,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate.
42. Servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, întocmire de proiecte de
arhitectură, consultanță în materie de design
interior, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de amenajare/
design interior, servicii de design, design de arte
grafice, proiectare industrială, design grafic și
industrial, servicii de grafică, servicii de grafică
personalizată, servicii de grafică personalizată
pentru tapet, servicii de design grafic pentru
materialele publicitare, artă grafică și design,
design arhitectural, servicii tehnologice și design.

───────

(210) M 2020 07317
(151) 14/10/2020
(732) ANCA FARM SRL, CALEA

NAȚIONALĂ NR. 63, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HIGIAnca

(531) Clasificare Viena:
03.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
turcoaz

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

3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice pentru scopuri cosmetice,
produse de toaletă, nemedicinale, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate nemedicinale pentru igienă orală,
articole de parfumerie şi odorizante, preparate
nemedicinale pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, săpunuri şi geluri nemedicinale,
odorizante de casă, produse de curăţare
pentru vehicule, preparate pentru spălare,
nu pentru uz medical, preparate pentru
spălare de uz menajer, preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei,
abrazivi, nu pentru uz medical, preparate
cosmetice, preparate cosmetice şi preparate
cosmetice, produse cosmetice, detergenţi pentru
rufe, detergenţi pentru curăţarea automobilelor,
detergenţi de uz casnic, detergenţi pentru
spălarea vaselor, detergenţi ecologici de rufe,
detergenţi comerciali de rufe, detergenţi de
uz menajer, detergenţi pentru vasul wc,
detergenţi sub formă de spumă, alții decât
cei utilizați în procesele de fabricare și în
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scopuri medicale, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi pentru maşina de
spălat vase, detergenţi de rufe pentru curăţare
de uz menajer, detergenţi, alţii decât cei folosiţi în
timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz
medical, soluţii de curăţare pentru îndepărtarea
petelor, soluţii pentru curăţarea lentilelor de
ochelari, soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi
de curăţare), soluţii de ştergere, întreţinere şi
curăţare a maşinilor, soluţii de detergent pentru
curăţarea articolelor de încălţăminte, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, ceară preparată pentru lustruire,
compoziţii de curăţare pentru toalete, compoziţii
pentru curăţarea geamurilor, compoziţii pentru
strălucirea podelelor, compoziţii pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
detergent pentru spălare, creme de lustruit,
produse de curățat de uz casnic, detartranți
de uz casnic, preparate pentru şlefuire, geluri
de curăţare pentru wc-uri, lichide degresante,
lichide, de curăţare, lichid de spălare, preparate
decapante (degresare), preparate chimice de
curăţare pentru uz casnic, parfumuri pentru
automobile, preparate detartrante de uz casnic,
preparate degresante de uz casnic, preparate
pentru curăţarea sticlei, preparate pentru
curăţare impregnate pe discuri cosmetice,
produse de curăţare pentru parbriz, produse
de curăţare de uz casnic, preparate pentru
ştergerea petelor, produs pentru îndepărtarea
petelor, produse de lustruit, produse decolorante
pentru scopuri cosmetice, produse de înălbire
de uz casnic, produse de curăţare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse
de curăţare sub formă de spray de uz
casnic, produse de curăţat pentru cuptoare,
produse de curăţat pentru toalete, produse
de spălat legume şi fructe, produse pentru
curăţarea tapiţeriei, produse pentru decolorare,
pentru scopuri cosmetice, produse pentru
curăţarea mobilierului, produse pentru clătire,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse degresante pe bază de solvenţi, nu
pentru utilizare în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea vopselei, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
spălare, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, şampon de covoare, şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare, şerveţele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
săpun de uz casnic, spray-uri de curăţare,
spray-uri de degresare, spray pentru luciu,
soluţii pentru curăţarea covoarelor, substanţe
degresante, substanţe de curăţare pentru uz
casnic, uleiuri naturale de curăţare, uleiuri de
curăţare, preparate pentru baie, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante şi

antiperspirante de uz uman sau veterinar,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
a ochilor şi a unghiilor, paste de dinţi,
nemedicinale, parfumuri, geluri de curăţare,
geluri de baie (nemedicinale), geluri de uz
cosmetic, geluri de corp, geluri pentru față,
produse cosmetice sub formă de geluri, creme,
loţiuni și geluri hidratante cosmetice.
5. Deodorante wc, deodorante pentru
automobile, geluri antibacteriene, preparate şi
articole sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice,
alcool medicinal, antiseptice, bactericizi pentru
uz medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
şi articole pentru distrugerea dăunătorilor,
biocide, biocide naturale, biocide sintetice,
ape de gură de uz medical, ape
de gură antiseptice, bandaje şi plasturi
medicali, preparate de toaletă medicinale,
tonice (medicamente), drajeuri (medicamente),
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
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mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru
sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază de
multivitamine, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate şi instrumente medicale

şi veterinare, dispozitive pentru mobilitate
pentru persoanele cu dizabilități, dispozitive
pentru protecţia auzului, echipament pentru
exerciţii fizice, de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
şi paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, protetică şi implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical
şi pacienţi, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare
şi suporturi de uz medical, ace pentru injecţii,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acţionate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────

(210) M 2020 07318
(151) 14/10/2020
(732) ANCA FARM SRL, CALEA

NAȚIONALĂ NR. 63, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

FARMACIA ANCA
SĂNĂTATEA TA ESTE
SCUMPĂ PREVENȚIA

ESTE MAI IEFTINĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.14; 24.13.01;
26.13.25

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz, roșu, alb

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate, marketing și
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promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, asistență în afaceri, management
și servicii administrativ, contabilitate și audit,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, prelucrare de date, sistematizare și
management, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de consultanță în
afaceri, analiză comercială, servicii de informare
și cercetare de piață, închiriere de mașini
și aparate de birou, furnizare de asistență
administrativă farmaciilor, pentru gestionarea
stocurilor de medicamente, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu port-bebe-
uri, comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu cărucioare pentru copii, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu batiste, șervetele
și prosoape, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jocuri și jucării,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și
articole medicinale și veterinare, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,

servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptic, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și articole pentru igienă, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, biocide, biocide
naturale, biocide sintetice, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu măști de
protecție, mânuși de protecție și viziere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii prestate de opticieni, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
asistență medicală pentru animale, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare de
rețete în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală.

───────
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(210) M 2020 07319
(151) 14/10/2020
(732) ALEXANDRU - LUCIAN DONA,

BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.
50A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Wineology

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, esențe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe cu alcool, cocteiluri
alcoolice, băuturi alcoolice pre-amestecate,
lichioruri, băuturi aperitiv alcoolice, vin, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepția berii, băutură
alcoolică sangria pe bază de vin și fructe, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi pe bază
de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri preparate pe
bază de vin, punci de vin, punciuri cu alcool,
vin de fructe, vin de struguri, vin alb, vin roșu,
vin fiert, vinuri spumante, vinuri cu denumire de
origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de masa, vinuri dulci, vinuri
îmbogățite, vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice
de tip bitter.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, pregătire de publicații publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul sau cu ridicata,
prezentare de produse în scop publicitar,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură

cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masa, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, consultanță tehnică referitoare la
producerea vinului, creare și design de site-uri
web, software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, programare
de software pentru portaluri de internet, spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
servicii IT, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computer, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, consultanță IT, servicii de consiliere
și asigurare de informații, securitate, protecție și
reconstituire IT, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii
de codificare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, închiriere de echipamente științifice
și tehnologice, servicii de cercetare medicală
și farmaceutică, inginerie, expertize tehnice și
servicii de explorare, servicii de planificare
arhitecturală și urbană, servicii în domeniul
științei naturale, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
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speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii furnizate de baruri, servicii
furnizate de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, servicii furnizate de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, servicii furnizate
de localuri tip snack-bar, servicii contractuale
de alimentație, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii ale barurilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii furnizate
de bodegi de vinuri, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
furnizarea de spații pentru festivități și spații
temporare de birouri și reuniuni, servicii catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.

───────

(210) M 2020 07320
(151) 14/10/2020
(732) VITICOLA SA, STR. GĂRII NR.

1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industriala Ivanescu Gabriel
Dan, STR. AVRAM IANCU NR.
48A, SCARA B, AP. 10, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
WINESTOCK

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de evenimente de divertisment,
culturale si artistice, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte.

───────

(210) M 2020 07321
(151) 14/10/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

AUTOMOBILISM SPORTIV,
STR. POPA SAVU NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011431,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRAS FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE AUTOMOBILISM SPORTIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 26.04.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C) galben(Pantone 116C)
roşu(Pantone 186C) negru(Pantone
Hexachrome BlackC)

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

───────

(210) M 2020 07322
(151) 14/10/2020
(732) MEDICAL OFTA CLINIC SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
55, PARTER, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ GHEORGHE
BRATILA CRISTINA, STR. SFINŢII
VOIEVOZI NR. 1BIS, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ofta medical clinic
clinica ochilor tăi

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.10; 27.05.11; 26.11.02

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

44. Servicii de oftalmologie.
───────

(210) M 2020 07323
(151) 14/10/2020
(732) IUSTINIAN TITA, STR.DR.VICTOR

PAPILLIAN, NR.24, BL.E7, SC.1,
AP.5, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200754, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
anuntnational.com

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

35. Publicitate online, difuzare de anunturi
publicitare, afisare de anunturi publicitare pentru
terti, promovare de produse si servicii ale tertilor
prin intermediul anunturilor publicitare pe pagini
de internet, prelucrarea administrativa a datelor.
42. Creare şi întreţinere de site-uri web.

───────

(210) M 2020 07324
(151) 14/10/2020
(732) Immo Lodgia One S.R.L., STR.

ZAHARIA STANCU NR. 6, SPAȚIU
COMERCIAL 2, BIROUL 1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

coresi 5 life upgraded
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de imobile, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, managementul proprietăților
imobiliare.
37. Servicii de construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți comerciale.

───────

(210) M 2020 07325
(151) 14/10/2020
(732) QUALIPLANT SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 92, JUDETUL
MURES, NAZNA, 547526, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Q QUALIPLANT
Livrăm calitate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (HEX #6025f6),
galben (HEX #eecd35), portocaliu
(HEX #fb930c, #ea6913), roșu (HEX
#940f47), albastru (HEX #b90c55,
#28781d, #9627b6, #0a60f4, #0b8ff4),
verde (HEX #1c4f15)

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

31. Butași de plante, pentru plantare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole.
44. Horticultură, cultivare de plante, servicii
pentru horticultură.

───────

(210) M 2020 07326
(151) 14/10/2020
(732) MOVEATILE PROJECT SRL,

STR. FEDRA 4 A, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOVEATILE

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

6. Sisteme modulare metalice de prindere și
fixare pentru podea, sisteme modulare metalice
de prindere și fixare pentru perete, sisteme
metalice de perete și podea care conţin panouri
sau plăci, sisteme metalice de prindere și
fixare perete și podea alcătuite din panouri și
plăci, profile metalice pentru fixare folosite în
construcţii, sisteme metalice de fixare pentru
placarea pereţilor, plăci metalice, plăci din metale
comune, plăci metalice de construcţie, articole
din metal pentru placarea pereţilor, scânduri din
metal pentru podea, conectori metalici pentru
pardoseală şi grinde pentru pardoseală, secţiuni
de pardoseală confecţionate din metal, dale
metalice de pardoseală pentru construcţii.
19. Sisteme modulare nemetalice de prindere
și fixare pentru perete, sisteme modulare
nemetalice de prindere și fixare pentru podea,
sisteme nemetalice de perete și podea care
conţin panouri sau plăci, profile nemetalice
din material sustenabile sau biomimetice
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pentru fixarea panourilor și plăcilor, profile
nemetalice pentru fixare folosite în construcţii,
plăci ceramice, căptuşeli nemetalice pentru
pardoseală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
dale nemetalice pentru pardoseală, căptuşeală
pentru pardoseală fabricată din plută, panouri
de construcţii realizate din lemn şi răşini
hidroizolante, plăci din fibre, plăci de pavaj, plăci
din lemn, plăci din piatră naturală, plăci ceramice
pentru pereţi interiori, plăci de mozaic pentru
podele, plăci fixate (nemetalice) pentru utilizare
în construcţia de structuri de lemn.
37. Pregătirea podelelor pentru placare şi
căptuşire, pregătirea suprafeţelor de scări pentru
placare şi căptuşire, placare cu ardezie şi
plăci de ceramică, renovarea şi restaurarea
clădirilor, restaurarea operelor de artă, servicii
de restaurare de zugrăveli, restaurare de unităţi
de comerţ cu amănuntul, furnizare de informaţii
legate de restaurarea mobilei, consolidare
de clădiri, întreţinere de clădiri, reparaţii şi
întreţinere de clădiri, amenajare de terenuri
(construcţii), construcţie de anexe de casă,
întreţinere de mobilier, restaurări de mobilier,
întreţinere şi reparaţii de mobilier.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior şi exterior, servicii
de consultanţă în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior şi servicii
conexe de informare şi consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design interior,
consultanţă profesională privind amenajarea
de interior, servicii de consiliere privind
planificarea amplasării sau amenajării localului,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de design arhitectural, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare, design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
planificare în domeniul urbanismului şi al
urbanismului comercial, cercetare în domeniul
planificării urbane, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanţă în
domeniul urbanismului, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri sau al urbanismului.

───────


