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Cereri Mărci publicate în 22/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06232 15/09/2020 PROJECT MANAGEMENT

PORTFOLIO CONSULTING SRL
PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING

2 M 2020 06474 15/09/2020 ASOCIAȚIA ALIANȚA
INTERNAȚIONALĂ A
JURNALIȘTILOR ROMÂNI

VERIDICA V STAND FOR
FACTS

3 M 2020 06492 15/09/2020 PAVEL STRATAN GRĂDINIŢA DIN PALAT

4 M 2020 06493 15/09/2020 SC PROSONIC PRODCOM SRL GRĂDINA ARY

5 M 2020 06494 15/09/2020 DODU MORARU SRL PICANTE PIZZERIA TASTE AT
YOUR OWN RISK

6 M 2020 06495 15/09/2020 GRUPUL EDITORIAL ROCART
SRL

EDITURA ROCART

7 M 2020 06496 15/09/2020 KIBO DELICE SRL TUD SELF WASH

8 M 2020 06497 15/09/2020 MATEI NEDEF NOA

9 M 2020 06498 15/09/2020 FABIOL SRL APIMAG

10 M 2020 06499 15/09/2020 FABIOL SRL DIFABIOL

11 M 2020 06500 15/09/2020 S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. START SHOW ROMANIA

12 M 2020 06501 15/09/2020 FABIOL SRL NEVRALGISTOP

13 M 2020 06502 15/09/2020 FABIOL SRL FITOLIP

14 M 2020 06503 15/09/2020 ASOCIATIA CULTURALA ATIPIK Buturuga Fest

15 M 2020 06504 15/09/2020 B.M.S.THERAPIES SRL DEMOSFOOD catering &
evenimente

16 M 2020 06505 15/09/2020 FLORIN SILVIU RADU MEET ME OUTDOOR

17 M 2020 06506 15/09/2020 CLAUDIU-NICOLAE JOJATU VIAȚA DE FREELANCER

18 M 2020 06507 15/09/2020 Gruma, S.A.B. de C.V. MISSION

19 M 2020 06508 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA CUBES

20 M 2020 06509 15/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE SKANDERBERG -
ARMWRESTLING

21 M 2020 06510 15/09/2020 ASOCIAȚIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA ȘI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE SKANDERBERG-
ARMWRESTLING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 06511 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA Ristorante

23 M 2020 06512 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA #REZIST

24 M 2020 06513 15/09/2020 SC BILANCIA EXIM SRL BILANCIA b92

25 M 2020 06514 15/09/2020 GABRIEL FLORINEL FLOREA Etno Food

26 M 2020 06515 15/09/2020 GABRIEL FLORINEL FLOREA Lutică de roșii

27 M 2020 06516 15/09/2020 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

e-Arhiv@ TFD

28 M 2020 06517 15/09/2020 ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU

29 M 2020 06518 15/09/2020 REMEDIAVERT S.R.L. good good NATURAL PENTRU
FAMILIA TA

30 M 2020 06519 15/09/2020 BESTOIL ENERGY NONSTOP
SRL

BESTOIL ENERGY BO

31 M 2020 06520 15/09/2020 BESTOIL ENERGY NONSTOP
SRL

BESTOIL ENERGY NONSTOP
BO

32 M 2020 06521 15/09/2020 SANO VITA SRL SanoVita BIO

33 M 2020 06522 15/09/2020 KREATYVE ALAD SRL ISTANBUL STREET FOOD
FESTIVAL

34 M 2020 06523 15/09/2020 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST STUDIO

35 M 2020 06524 15/09/2020 VALENTIN-GHEORGHE
ANGHELINEI

Ursul Cafegiu

36 M 2020 06525 15/09/2020 FUNDATIA ALMA MATER
NAPOCENSIS
ASOCIATIA EDUNATION

U3a UNIVERSITATEA VÂRSTEI
A 3-A CLUJ-NAPOCA

37 M 2020 06526 15/09/2020 MOBB STAFFING SOLUTIONS
SRL

mobb
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(210) M 2020 06232
(151) 15/09/2020
(732) PROJECT MANAGEMENT

PORTFOLIO CONSULTING SRL,
BULEVARDUL REPUBLICII NR.
46, PARTER ŞI ET. 1, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100066,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PROJECT MANAGEMENT
PORTFOLIO CONSULTING

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone PMS3005), albastru închis
(Pantone PMS302), gri (Pantone
PMS430)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 06474
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIAȚIA ALIANȚA

INTERNAȚIONALĂ A
JURNALIȘTILOR ROMÂNI,
PIAȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 8, SC. P, AP. 36, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VERIDICA V
STAND FOR FACTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
38. Agenții de presă, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale,
emisiuni de știri (transmisii), furnizare (punere la
dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, servicii ale
agențiilor de presă (transmitere de știri), servicii
ale agențiilor de știri
pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor de
știri pentru transmisii electronice,
servicii audiotext (servicii de telecomunicații),
servicii de accesare a telecomunicațiilor, servicii
de agenții de știri electronice, servicii de
comunicare de date accesibile prin cod de acces,
servicii
de comunicare de date care pot fi accesate cu
parolă, servicii de comunicare
electronică pentru transmisia de date, servicii de
comunicare pentru transmisia de
informații, servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace
electronice, servicii de comunicare pentru
transmisia electronică de voce, servicii de
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comunicații, servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații prin mesaje
de telex, servicii de comunicații
pentru schimbul de date în format electronic,
servicii de comunicații prin cablu,
servicii de comunicații prin satelit, servicii de
comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații video, servicii de conferințe video
prin satelit, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații de
rețele digitale, servicii de telex,
servicii de transmisie de date, servicii de
videoconferință, servicii pentru conferințe
în rețea, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer automat de
date digitale utilizând canale de telecomunicații,
transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților de
comunicare, transmisie de informaț
ii prin rețele de comunicații electronice,
transmisie de informații prin
teleimprimator, prin satelit, transmisie de
informații în domeniul audiovizual,
transmisie de pachete de date și imagini,
transmisie de știri la organizațiile care
difuzează știri, transmisie de știri și informații de
actualitate, transmisie electronică
de comunicări scrise, transmisie video prin rețele
digitale, transmisii prin satelit,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, transmitere
de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
transmitere telematică de informații, comunicare
de informații prin
televiziune, difuzare audio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, difuzare
de programe de televiziune, difuzare de
programe prin internet, difuzare de
programe prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, difuzare de programe
prin satelit, difuzare de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe
video și audio prin internet, difuzare de
televiziune prin satelit, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare de
informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, servicii de
comunicații televizuale, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet,

servicii de difuzare prin satelit privind
evenimentele sportive, servicii de podcasting,
servicii de radiodifuziune, servicii de
radiodifuziune prin internet, servicii de
transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie de programe de radio și
televiziune prin satelit, transmisie tv prin internet,
transmisie de programe prin
cablu, transmisie de programe radio, transmisie
de webcast-uri, transmisie și
difuzare de date, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații,
transmitere de date audio pe internet,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
de programe de televiziune,
transmitere de programe radio și de televiziune,
transmitere electronică de știri,
transmitere pe internet de conținut creat de
utilizatori, transmitere pe internet de
materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, prezentare de
programe de divertisment
preînregistrate.
41. Consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
difuzare de reportaje de către agenții
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, editare de publicații, editare de
texte scrise, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line nedescărcabile, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de anuare
imprimate (de tip pagini aurii), publicare de
broșuri, publicare de broșuri cu informații despre
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programele de televiziune, publicare de buletine
informative, publicare de
calendare de evenimente, publicare de
cataloage, publicare de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare de
cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de
documente, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de jurnale, publicare de
manuale, publicare de materiale
didactice educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele
publicitare, publicare de materiale tipărite, cu
excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz publicitar, publicare de povești,
publicare de prospecte, publicare de
recenzii, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de
reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste pe
internet, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de texte, altele decât cele
publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte sub
formă de mijloace electronice, publicare de ziare,
publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite, cu
excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, publicare multimedia a
revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare online de ziare electronice,
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite,

publicarea de materiale multimedia online,
redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin
servicii de teletext, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet, servicii de
publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de text
electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de
publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de reporteri de știri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii jurnalistice, servicii pentru
publicarea de ghiduri, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de activități culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, educație și
instruire, fotoreportaje, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale,
furnizare de informații, comentarii și articole în
domeniul muzicii prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare deprograme
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe televizate de știri,
furnizare de servicii de
divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
furnizarea de repertorii ale teatrelor, găzduire
(organizare) de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
(organizare) de ceremonii de
decernare de premii referitoare la televiziune,
găzduire (organizare) de ceremonii
de decernare de premii referitoare la video-uri,
informare în legătură cu activități
culturale, informații cu privire la divertisment,
furnizate online dintr-o bază de date
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computerizată sau de pe internet, intervievarea
personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de
competiții, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizare de gale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare
de premii, organizare și prezentare de
spectacole, pregătirea de texte pentru
publicare, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, prezentări audiovizuale,
producție de documentare, producție de
programe de televiziune în direct, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de prezentări audiovizuale cu
scopuri educative, servicii jurnalistice în sistem
liber-profesionist, servicii de reporteri
de stiri, informatii despre educatie, furnizarea
online de publicatii electronice
nedescarcabile, productia de
programe radio si de televiziune, organizarea şi
susţinerea de seminarii și
simpozioane, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea și
sustinerea conferintelor, servicii de divertisment,
și anume seriale de programe
multimedia cu știri, evenimente actuale, sporturi,
vremea, guvern, educație,
divertisment, servirea mesei, călătorii și
agrement distribuite prin diverse platforme pe
multiple forme de suporturi de transmisie,
furnizare de stiri, furnizare de ştiri
online, servicii de instruire și
servicii de instruire în legătură cu sporturile,
distribuție de filme, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producția de spectacole, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, editarea
casetelor video, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, servicii de reporter
de știri, producția de programe radio și de
televiziune.

───────

(210) M 2020 06492
(151) 15/09/2020
(732) PAVEL STRATAN, STR. 31

AUGUST 1989, NR. 46, AP. 96,
CHIȘINĂU, MD-2012, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)
GRĂDINIŢA DIN PALAT

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerţ online cu amănuntul
pentru filme şi muzică descărcabilă şi
preînregistrată.
41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 06493
(151) 15/09/2020
(732) SC PROSONIC PRODCOM SRL,

STR. DIMITRIE COMSA NR. 28,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRĂDINA ARY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.15; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2020

(210) M 2020 06494
(151) 15/09/2020
(732) DODU MORARU SRL, STR.

LĂMÎIŢEI NR.4, ET. M, AP.12,
JUDEŢUL TIMIŞ, GIROC, 307220,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PICANTE PIZZERIA TASTE
AT YOUR OWN RISK

(531) Clasificare Viena:
05.09.21; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu (HEX#D23244),
negru, alb

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de local public.

───────

(210) M 2020 06495
(151) 15/09/2020
(732) GRUPUL EDITORIAL ROCART

SRL, SAT COTMENIȚA NR. 11,
JUDEȚUL ARGEȘ, COMUNA
BĂBANA, 117058, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
EDITURA ROCART

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

16. Cărți, cărți manuscrise, cărți documentare,
ambalaje pentru cărți din hârtie, carton sau
plastic, coperți de carte, cărți de desen,
publicații periodice, ziare, reviste, manuale
tipărite, manuale didactice, cărți şcolare, cărți
educative.
35. Servicii de editare de publicitate, servicii
de editare de texte publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, servicii de
cercetare de piață pentru editori, servicii
publicitare pentru cărți, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club
de cărți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, pregătire de
publicații publicitare, servicii de abonamente la
publicații, pentru terți, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cărți.
39. Transport de cărți, servicii de distribuție
(transport), distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, livrare,
expediere și distribuție cărți, ziare și reviste.
40. Legarea cărților, încleierea cartonului,
laminarea cartonului, tipărire de cărți, legarea
de cărți sau documente, servicii de tipărire
digitală la cerere de cărți și alte documente,
servicii tipografice, imprimări tipografice, servicii
de culegere tipografică.
41. Servicii de editare, editare de publicații,
servicii de editare computerizată, consultanță
editorială, editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, publicare și editare de cărți,
editare de cărți și recenzii, publicare și editare
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de materiale tipărite, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de cărți, publicare de manuale, elaborare de
manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de cărți
instructive, închiriere de cărți audio, publicare
de cărți educative, publicare de cărți și recenzii,
publicare de reviste și cărți, împrumut de cărți
și publicații periodice, furnizare de informații
referitoare la cărți, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și periodice electronice online, împrumut de
cărți și de alte publicații, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, închirieri de
cărți, publicare de literatură didactică, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații
electronice, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, nedescărcabile, servicii de
bibliotecă, servicii prestate de biblioteci, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media.

───────

(210) M 2020 06496
(151) 15/09/2020
(732) KIBO DELICE SRL, STR.

DEZROBIRII, NR. 101, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TUD SELF WASH

(531) Clasificare Viena:
11.07.07; 19.01.25; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

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

37. Servicii de spălătorie auto.
───────

(210) M 2020 06497
(151) 15/09/2020
(732) MATEI NEDEF, STR. PLANTELOR

41A, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOA

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2020 06498
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, BULEVARDUL

TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
APIMAG

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────

(210) M 2020 06499
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, BULEVARDUL

TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DIFABIOL

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────

(210) M 2020 06500
(151) 15/09/2020
(732) S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
START SHOW ROMANIA

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educatţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06501
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, BULEVARDUL

TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
NEVRALGISTOP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare de uz
medical.

───────
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(210) M 2020 06502
(151) 15/09/2020
(732) FABIOL SRL, BULEVARDUL

TIMIȘOARA NR. 50, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FITOLIP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
suplimente nutritive, suplimente alimentare, de
uz medical.

───────

(210) M 2020 06503
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIATIA CULTURALA ATIPIK,

STR. CLUCERULUI NR. 51-53,
AP. 18, BUCURESTI, 011364,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Buturuga Fest

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

41. Administrare (organizare) de activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 06504
(151) 15/09/2020
(732) B.M.S.THERAPIES SRL, STRADA

STEFAN CEL MARE NR.2, HALA
IN, SUPRAFATA DE 257 MP SI
TEREN IN, SUPRAFATA DE 732
MP, JUD. GALATI
, GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

DEMOSFOOD
catering & evenimente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.11; 02.01.23;
11.01.04

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 06505
(151) 15/09/2020
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. A, AP. 9, ETAJ 4, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEET ME OUTDOOR

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

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
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străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale ferată,
transportul fluvial, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul turiștilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, închirierea de vehicule, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
transportul cu mașina, transportul cu autobuzul,
închirierea de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de competiții sportive, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstrații), furnizarea-facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
agenție de bilete (divertisment).

───────

(210) M 2020 06506
(151) 15/09/2020
(732) CLAUDIU-NICOLAE JOJATU,

STR. MANASTIRII 19 A, SAT
CIOLPANI, COMUNA CIOLPANI,
JUD. ILFOV, COMUNA CIOLPANI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

VIAȚA DE FREELANCER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.03; 26.04.02;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare
de servere, analiza sistemelor informatice,
cercetare privind tehnicile de telecomunicații.

───────
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(210) M 2020 06507
(151) 15/09/2020
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., RIO DE

LA PLATA #407 OTE. COLONIA
DE VALLE, SAN PEDRO GARZA
GARCIA, N.L., C.P. 66220, MEXIC

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MISSION

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, alb, roșu
(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, sosuri pentru gustări, incluzând sos
de guacamole, sos de smântână, sos de brânză
(cremă), sos de fasole, jalapenos procesat,
jalapenos murat, salsa de fasole.
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), tortilla,
wrap-uri (lipie), pâine aplatizată, pâine tip pită,
buzunare de pâine (pită), chapati (pâine), naan
(pâinici), roti (pâine), piadina (lipie italiană), pâine
libaneză, pâine, cochilii (coji) de taco, tostadas
(lipie), gorditas (pâine), aluat de pizza, cruste de
pizza, chips-uri de tortilla, chips-uri de porumb,
snack-uri pe bază de porumb, sos pentru taco,
condimente pentru taco, sos de brânză, salsa,
kit-uri pentru mâncare, incluzând kit-uri pentru

taco, kit-uri pentru burrito, kit-uri pentru fajita
care pot include orice sortiment de tortilla, wraps,
cochilii (coji) de taco, sosuri de brânză, dressing-
uri (sosuri), salsa.

───────

(210) M 2020 06508
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1,

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI
KM 19.3, STR. BALANTEI NR.
46, SAT PETRESTI, JUD. ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA CUBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.02; 26.04.08

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

35. Publicitate, managementul și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare și financiare.

───────
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(210) M 2020 06509
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR, ST. I.L.
CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE SKANDERBERG
- ARMWRESTLING

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06510
(151) 15/09/2020
(732) ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
ȘI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAȚIONAL

DE SKANDERBERG-
ARMWRESTLING

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06511
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA Ristorante

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe).
11. Aparate și instalații de încălzire, de răcire, de
producere aburi, de gătit, de uscare, de ventilare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate și reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────
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(210) M 2020 06512
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA #REZIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.04

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe,cutite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate si reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────

(210) M 2020 06513
(151) 15/09/2020
(732) SC BILANCIA EXIM SRL, DN 1

(BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.19.3,
STR. BALANŢEI NR. 46, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL ILFOV, COM.
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BILANCIA b92

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
tacâmuri (linguri, furculițe,cutite, lingurițe).
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, vase de gătit, articole pentru
masă, cu excepția tacâmurilor, perii, cu excepția
pensulelor, articole de curățare, sticlărie (cu
excepția sticlei pentru construcții).
35. Publicitate si reclamă, publicitate online,
managementul, conducerea și administrarea
afacerilor, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
servicii asigurate de magazine de vânzare cu
amănuntul, prin cataloage/reviste de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web).

───────
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(210) M 2020 06514
(151) 15/09/2020
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Etno Food

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

29. Bacon (slănină), fasole conservată, fructe
de pădure conservate, fiertură/bulion, mezeluri,
brânză, lapte bătut, carne uscată prin înghețare/
carne liofilizată, castraveciori (nu proaspeți),
șuncă, carne, piftie din carne, carne la conservă,
carne de porc, varză murată, cârnați, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, legume la
conservă, iaurt.
30. Biscuiți/fursecuri, chifle de pâine, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), chipsuri, ciocolată, condimente,
miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
maioneză, plăcinte cu carne, muștar, clătite, sos
pentru paste, produse de patiserie, plăcinte,
pizza, sandvișuri, înghețate pe băț, sos de roșii.
35. Publicarea de texte publicitare, publicitate,
furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, închirierea de material
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, publicitate
radio, închirierea de standuri de vânzare,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, marketing comercial (în afară
de comercializare), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Închirierea fermelor.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de cantină.

───────

(210) M 2020 06515
(151) 15/09/2020
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. NICOLAE BALCESCU
NR. 83, JUDEŢ TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
Lutică de roșii

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

30. Sosuri dulci, picante, cu sau fără pătrunjel.
35. Servicii de vânzare cu sosuri dulci, picante,
cu sau fără pătrunjel prin magazine fizice și
online.

───────

(210) M 2020 06516
(151) 15/09/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

e-Arhiv@ TFD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.20

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────
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(210) M 2020 06517
(151) 15/09/2020
(732) ŞTEFAN-RĂZVAN CĂZĂNESCU,

STR. ALEXANDRU MORUZZI
VOIEVOD NR. 6, BL. B6, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA,
STR. MURGENI NR. 14, BL. L26,
SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 29.01.13

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

clase:
9. Mașini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor și calculatoarelor, software pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 06518
(151) 15/09/2020
(732) REMEDIAVERT S.R.L., STR.

POLONA NR. 68-72, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

good good NATURAL
PENTRU FAMILIA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.09

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de toaletă,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat.
5. Suplimente alimentare de uz medical si
preparate dietetice, produse și articole sanitare
pentru igienă pentru uz medical,
produse igienice pentru medicină, dezinfectante,
alimente pentru bebeluși, plasturi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, sare, mirodenii, arome și condimente,
batoane de
cereale și batoane energizante, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate,
deserturi cu musli, fulgi din cereale, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate pentru copt și drojdie, orez, paste
făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri
și alte condimente.

───────
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(210) M 2020 06519
(151) 15/09/2020
(732) BESTOIL ENERGY NONSTOP

SRL, BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420016, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

BESTOIL ENERGY BO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.15.25

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1021),
roșu (RAL 3000), albastru (RAL 5002),
verde (RAL 6029)

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

───────

(210) M 2020 06520
(151) 15/09/2020
(732) BESTOIL ENERGY NONSTOP

SRL, BD. G-RAL GRIGORE BALAN
NR. 27, SC. A, AP. 8, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420016, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

BESTOIL ENERGY
NONSTOP BO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.02

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1021),
roșu (RAL 3000), albastru (RAL 5002),
verde (RAL 6029), negru (RAL 9005),
gri (RAL 9006)

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul și ridicata, servicii de
agenție de import-export.

───────
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(210) M 2020 06521
(151) 15/09/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

SanoVita BIO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

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

3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate cosmetice pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru înfrumuseţare nemedicinale, uleiuri de
uz cosmetic, extracte din plante de uz
cosmetic, cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
loţiuni cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului.
5. Suplimente pe bază de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive
nu de uz medical, antioxidanti derivaţi din
miere pentru scopuri medicinale, suplimente
alimentare pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare de uz medical, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, suplimente
dietetice şi nutritive, fibre dietetice care ajută
digestia, preparate dietetice şi alimentare pentru
scopuri medicale, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, suplimente alimentare pe bază de
laptişor de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia.

29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe
bază de soia, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate şi fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci şi leguminoase
prelucrate, gustări pe bază de tofu, lapte de
orez, lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de
cocos, băuturi pe bază de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe preparate
pentru consumul uman, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscate,
boabe de soia conservate, de
uz alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate procesate, legume procesate,
chipsuri de legume, paste de legume, legume
conservate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituţi
alimentari, batoane dulci (produse de cofetărie),
batoane pentru gustări conţinând un amestec de
cereale,
nuci şi fructe uscate (produse de cofetărie),
batoane dulci cu susan (produse de cofetărie),
batoane pe bază
de grâu, orez expandat, biscuiţi de orez, chipsuri
de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb,
fulgi de porumb, preparate din cereale care
conţin tărâţe, amestecuri alimentare
constand în fulgi de cereale şi fructe uscate, fulgi
de cereale uscate, quinoa
prelucrată, cereale procesate, gustări preparate
conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, ceai, seminţe de cereale
procesate, paste făinoase alimentare, paste
uscate şi proaspete, noddles şi paste umplute,
zahăr brut, drojdie, condimente, amestecuri de
condimente, făină, gluten din grâu
uscat de uz alimentar, produse apicole de uz
alimentar, făină de soia pentru mâncare.
31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume şi ierburi
proaspete, mei nepreparat, seminţe
neprocesate, hrişcă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile
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(neprelucrate), linte proaspate, năut proaspăt,
alune caju proaspete, seminţe de
fructe, boabe de soia proaspete.
32. Băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
pe bază de fructe, smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de
legume, băuturi din legume, băutură răcoritoare
din ghimbir, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, amestec de sucuri
de fructe, prafuri pentru prepararea
de băuturi.

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul online, servicii de
comerţ cu ridicata, toate serviciile menţionate
anterior sunt în legătură cu produse
precum: fructe şi legume congelate, conservate,
uscate sau fierte, gemuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, cafea artificială, făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, miere, praf de copt, oţet, sosuri
(condimente), condimente, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, bere,
băuturi de fructe şi sucuri,
uleiuri esenţiale
naturale, uleiuri naturale în scopuri cosmetice,
cosmetice naturale, curăţare corporală
şi preparate pentru îngrijirea frumuseţii,
preparate de frumuseţe nemedicinale, uleiuri
esenţiale în scopuri cosmetice, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, produse
cosmetice nemedicinale şi preparate de toaletă,
preparate pentru piele, loţiuni pentru faţă şi corp,
suplimente din plante, suplimente alimentare,
suplimente alimentare dietetice,
suplimente alimentare anti-oxidante,
suplimente alimentare în scopuri non-medicale,
antioxidanţi
derivaţi din miere, suplimente alimentare cu
pudră de acai, polen de albine
pentru utilizare ca supliment alimentar,
suplimente alimentare şi nutritive, fibre
alimentare pentru a ajuta digestia, dietetice şi
preparate nutritive.

39. Livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare şi depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuţie, distribuţie (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de

informaţii sub formă de reţete de băuturi, servicii
de consultanţă în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanţă cu privire la
alimente, servicii de consultanţă cu
privire la prepararea mâncării, servicii
contractuale de alimentaţie, servicii pentru
furnizarea de alimente şi băuturi, pregătirea şi
furnizarea de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea
alimentelor şi băuturilor, servire de alimente şi
băuturi.

───────

(210) M 2020 06522
(151) 15/09/2020
(732) KREATYVE ALAD SRL, STR.

DOICESTI NR. 27E, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

ISTANBUL STREET
FOOD FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
06.07.04; 06.07.11; 03.07.16; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de brânză, carne,
pește, păsări și vânat, extracte din carne, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse alimentare pe bază de
legume şi carne, produse din carne, produse
alimentare care se pregătesc rapid pe bază de
legume şi carne, burgeri din legume, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne, carne
congelată, carne ambalată, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vită preparată, carne
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procesată, carne tocată, produse din carne
preparate, produse din carne de miel.
30. Produse de patiserie, pateuri (produse
de patiserie), amestecuri de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
congelate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
înghețată, aluat înghețat, șerbeturi (înghețată),
dulciuri înghețate, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețate moi, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și ș erbeturi, înghețate tip sorbet, înghețate
pe băț, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, batoane de înghețată, înghețate
și dulciuri, sosuri pentru înghețată, înghețată
din lapte, înghețate și gheață, înghețată de
fructe, torturi de înghețată, preparate aromatice
pentru înghețate, înghețate comestibile de
fructe, amestecuri de șerbet (înghețate), cafea,
cafea măcinată, cafea solubilă, cafea aromată,
amestecuri de cafea, cafea cu gheață, cafea
gata preparată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, băuturi pe bază
de cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
băuturi pe bază de înghețată, pateuri de foietaj,
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse
garnituri, dulciuri din ciocolată, bomboane
(dulciuri), dulciuri (bomboane), dulciuri gumate
(nemedicamentoase), baton dulce (dulciuri),
dulciuri cu caramel, dulciuri glazurate cu
caramel, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
dulciuri pentru ornarea prăjiturilor, spume de
desert (dulciuri), dulciuri înghețate pe băț,
preparate din zahăr pentru cofetărie, dulciuri
din spumă de zahăr, dulciuri fără conținut de
zahăr, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri acidulate
(nemedicinale) din caramel, dulciuri sub formă
de batoane, dulciuri (bomboane) cu aromă de

fructe, dulciuri pentru decorarea pomului de
crăciun, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
caramel, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, amestecuri
de înghețată, înghețată cu fructe, înlocuitor
de înghețată, deserturi cu înghețată, lapte
congelat (înghețată), înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, prăjituri pe bază de înghețată, batoane
de înghețată pe băț, produse de cofetărie
cu înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, pudră de înghețată comestibilă pentru
folosirea la mașini de înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înghețată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată umplută, ciocolată caldă,
ciocolată tartinabilă, esențe de ciocolată,
garnituri de ciocolată, sosuri de ciocolată,
glazură de ciocolată, ciocolată pentru glazuri,
trufe de ciocolată, cafea cu ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, scoici de ciocolată, ciocolată
cu lichior, biscuiți de ciocolată, batoane de
ciocolată, marțipan din ciocolată, bomboane cu
ciocolată, vafe din ciocolată, pudră de ciocolată,
ouă de ciocolată, gofre de ciocolată, fondante de
ciocolată, bomboane de ciocolată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu lapte, chipsuri de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, prăjituri cu ciocolată,
spume de ciocolată, paste de ciocolată, fondue
din ciocolată, sirop de ciocolată, praline de
ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată fără lapte,
iepurași de ciocolată, băuturi aromatizate cu
ciocolată, fructe trase în ciocolată, ciocolată
cu lapte (băutură), alune trase în ciocolată,
covrigi glazurați cu ciocolată, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, napolitane învelite în ciocolată,
migdale acoperite de ciocolată, batoane învelite
în ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, amestecuri
de ciocolată caldă, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată, băuturi cu aroma de ciocolată,
nuci macadamia trase în ciocolată, ciocolată sub
formă de praline, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, covrigi cu glazură de ciocolată, biscuiți
cu glazură de ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, creme pe bază de ciocolată, fursecuri
parțial învelite în ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, bomboane de ciocolată
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cu umplutură, arome pe bază de ciocolată,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, înghețate cu aromă de ciocolată, vafe
cu glazură de ciocolată, batoane de ciocolată cu
lapte, produse de patiserie cu ciocolată, produse
de cofetărie din ciocolată, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, produse pe bază de ciocolată,
cremă de ciocolată pentru pâine, glazuri cu
aromă de ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
deserturi pe bază de ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), batoane de nuga învelite
în ciocolată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, esențe de ciocolată pentru prepararea
băuturilor, turte din orez învelite în ciocolată,
creme tartinabile pe bază de ciocolată, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, biscuiți conținând ingredient
cu aromă de ciocolată, ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun, prăjituri pentru ceai
cu ciocolată și lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, esențe de ciocolată pentru
prepararea de băuturi, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel, băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de mentă, preparate pentru
băuturi cu ciocolată și aromă de portocale,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de banane,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ciocolată), produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, biscuiți cu bezea
moale înveliți în ciocolată, care conțin caramel,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,

care conțin ciocolată, ciocolată de casă sub
formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, băuturi pe bază de ciocolată care
nu au la bază lactate sau legume, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de patiserie,
pricomigdale (produse de patiserie), specialități
de patiserie, prăjiturici uscate (produse de
patiserie), produse de patiserie aromate, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patisserie conținând
creme, produse de patiserie cu fructe, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patisserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, fulgi de
patiserie de unt de arahide, aluat, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, amestecuri de aluat,
aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri, aluaturi
împletite prăjite, aluat pentru biscotti, aluaturi
pentru napolitane, alimente preparate din aluat,
prăjiturele din aluat prăjit, produse din aluat
gata de copt, gustări rapide preparate din musli,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate (produse de cofetărie), sandvişuri cu
carne de porc, sandvişuri cu peşte, sandvişuri
cu carne, sandvişuri cu carne de pui, biscuiţi,
pâine, prăjituri, pişcoturi, înlocuitori de cafea,
ceai, muştar, făină de ovăz, sosuri, zahăr şi
dulciuri, paste făinoase, sandvişuri care conţin
carne de vită tocată.
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), 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
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must de malţ, vin de orz (bere),
băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă (băuturi), apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază
de apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), apă potabilă,
apă plată, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă îmbuteliată, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă de izvor,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
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îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicată în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare de târguri
și expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de târguri cu scop comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentatiei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, demonstraţii cu produse, organizarea
de expoziţii, târguri, prezentări de produse în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări în scop promoţional, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educaţie, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct
cu scop cultural sau de divertisment, organizare
şi coordonare de evenimente de divertisment,
organizare şi realizare de târguri cu scop
cultural sau educaţional, publicare de cărţi şi
periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
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organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, servicii oferite de
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, restaurant pentru
turiști, restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare.

───────

(210) M 2020 06523
(151) 15/09/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LARTIST STUDIO

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, cosmetice pentru faţă, corp şi
păr, loţiuni pentru scopuri cosmetice, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, apă micelară,
apă de colonie, produse pentru machiaj,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
coloranţi cosmetici, paste de dinţi nemedicinale,
geluri de albire a dinţilor, apă de gură, nu
cea pentru scopuri medicale, parfumuri, uleiuri
esenţiale/uleiuri eterice, esenţe eterice, extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, baze pentru
parfumuri, odorizante, beţişoare parfumate,
deodorante de uz uman, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, măşti de înfrumuseţare, plasturi cu
gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
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birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de material publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse
în clasa 3 şi 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 06524
(151) 15/09/2020
(732) VALENTIN-GHEORGHE

ANGHELINEI, STR. TOAMNEI 15,
BLOC 5, SCARA A, AP. 25, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ursul Cafegiu

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea şi produse din cafea.
35. Servicii de vânzare pentru cafea şi produse
din cafea.

───────
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(210) M 2020 06525
(151) 15/09/2020
(732) FUNDATIA ALMA MATER

NAPOCENSIS, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
ASOCIATIA EDUNATION, STR.
BUNA ZIUA, NR. 35D, AP. 11,
IMOBIL3, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR.G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A,
SC. 1, ET.2, AP.11, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

U3a UNIVERSITATEA
VÂRSTEI A 3-

A CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.01.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
portocaliu

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

16. Articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, produse
de imprimerie (articole de birou), materiale
imprimate (tipărituri), adezivi pentru papetărie
sau de uz casnic, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale pentru filtrare din hârtie, manuale,
manuale didactice, tipărituri, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale

colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (material de lipit),
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj, gume
(lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, lipici pentru
papetărie sau menaj, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, cărți, cărți educative,
cărți școlare, publicații educative tipărite, cărți
de povești, materiale educative tipărite, publicații
periodice, cursuri tipărite, materiale de cursuri
prin corespondență tipărite, notițe tipărite pentru
seminare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, comandă computerizată
de stoc, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online, realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare sau benzi desenate, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărți membrilor unui club de
cărţi, servicii publicitare pentru cărți, servicii de
consultanță în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire).
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații on-line nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații electronice, publicare de
cărți, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
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de materiale didactice, publicare de manuale
școlare, publicare de manuale, publicare de
lucrări științifice, publicare de jurnale, publicare
de material tipărite în format electronic,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, împrumut
de cărţi, certificare de servicii de educație,
certificare de competențe profesionale, furnizare
de activități culturale, instruire profesională,
educație și instruire, coaching pentru viață
(instruire), publicare de materiale educative
tipărite, cursuri postuniversitare, cursuri prin
corespondență, cursuri de formare, coordonare
de cursuri, organizare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de instruire
scrise, organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, furnizare
de cursuri de instruire online nedescărcabile,
furnizare de cursuri de formare continuă, servicii
universitare, învățământ în universități sau
colegii, seminare, organizare de seminare de
instruire, planificare de seminare în scopuri
educaționale, seminarii educative, servicii de
învățământ superior.

───────
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mobb

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#00B7AE), roşu (HEX #FF5230)

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

9. Aplicație software, bază de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor (programe), software
pentru evaluarea, instruirea și monitorizarea
disponibilității personalului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile știintei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizã și cercetare industrialã, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

───────


