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Cereri Mărci publicate în 23/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00222 16/01/2020 XENA REGION COMBAT

SECURITY SRL
XENA REGION COMBAT
SECURITY

2 M 2020 00223 16/01/2020 SCHEPSIS STEEL SRL JD 365 spalatorii auto self
service

3 M 2020 00224 16/01/2020 FILDAS TRADING SRL Assista RepelX

4 M 2020 00225 16/01/2020 S.C. PURE VISION
INTERNATIONAL S.R.L.

AVISIA

5 M 2020 00226 16/01/2020 S.C. JOLI GAMES ORIGINAL
S.R.L.

ELITE SLOTS

6 M 2020 00227 16/01/2020 SC CAMPIO ICM SA Labor@or

7 M 2020 00228 16/01/2020 ION-COSMIN DRAGOMIR
CRISTINA-GABRIELA DINESCU

CLD - Care Love Devotion

8 M 2020 00229 16/01/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ SA

AFTER EIGHT STRAWBERRY
& MINT FLAVOUR LIMITED
EDITION

9 M 2020 00230 16/01/2020 NSAR GENERAL TRADING
(L.L.C)

L LAMER

10 M 2020 00231 16/01/2020 DUMITRU DARLAIANE Tia gelateria artizanala

11 M 2020 00232 16/01/2020 SC EUROPA GROUP SRL CUSINE ROYALE
RESTAURANT

12 M 2020 00233 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED

13 M 2020 00234 16/01/2020 AUBERT VENTURA SRL PARC DE AVENTURA
SALSOVIA

14 M 2020 00235 16/01/2020 ECOLIFE CONSULTING S.R.L. pilates fit STUDIO Control the
Center

15 M 2020 00236 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED

16 M 2020 00237 16/01/2020 UNI PROJECT CONSULTING
SRL

STANFORD

17 M 2020 00238 16/01/2020 PROFESSIONAL BARTENDING
SERVICES SRL

Nostalgia

18 M 2020 00239 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED BANK OF CHINA

19 M 2020 00240 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED BANK OF CHINA

20 M 2020 00241 16/01/2020 S.C. AGRINVEST CREDIT I.F.N.
S.A.

Agrinvest Credit

21 M 2020 00242 16/01/2020 NAFI MOTORS EXPERT S.R.L. NAFI Motors Expert
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 00243 16/01/2020 Asociaţia ECOTIC Fii la tine-n țară la fel ca afară

23 M 2020 00244 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED BOC

24 M 2020 00245 16/01/2020 LADYBUG INVESTMENT S.R.L. Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

25 M 2020 00246 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED

26 M 2020 00247 16/01/2020 VASILE VASILACHE
ION PAVEL

pizzeria Gondola

27 M 2020 00248 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED BANK OF CHINA

28 M 2020 00249 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED

29 M 2020 00250 16/01/2020 KATIGLIKO SRL c.O.s. LABORATORIES
www.cos-laboratories.com

30 M 2020 00251 16/01/2020 BANK OF CHINA LIMITED

31 M 2020 00252 16/01/2020 VOXX DESIGN SOLUTIONS
SRL

VOXX design

32 M 2020 00253 16/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

COLUMBODROM

33 M 2020 00254 17/01/2020 MK LIGHTING SRL LightingDECOR

34 M 2020 00256 17/01/2020 MARIAN CRISTEA CESARI.RO

35 M 2020 00257 17/01/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA LaMinut

36 M 2020 00258 17/01/2020 SC UNITED MEDIA SERVICES
SRL

UNITED DIGITAL

37 M 2020 00259 17/01/2020 SC UNITED MEDIA SERVICES
SRL

UNITED INTERACTIVE

38 M 2020 00260 17/01/2020 IRINASHOES SRL MALBERD

39 M 2020 00261 17/01/2020 IONUŢ-IRINEL RITEŞ ROmanian High IQ SOCIETY
HIQ

40 M 2020 00262 17/01/2020 SC AHURA SECURITY SRL AHURA SECURITY

41 M 2020 00263 17/01/2020 ZONE EUROPE
KERESKEDELMI KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(ZONE EUROPE KFT.)

PIXATO

42 M 2020 00264 17/01/2020 SC ROMEDOR PHARMA SRL CERVIRON

43 M 2020 00265 17/01/2020 SC ROMEDOR PHARMA SRL CANDIGYN

44 M 2020 00266 17/01/2020 SC MANAT MAGNUM SRL TRATTORIA 23

45 M 2020 00267 17/01/2020 SC MANAT MAGNUM SRL TAVERNA COPAHAVANA

46 M 2020 00268 17/01/2020 SC MANAT MAGNUM SRL LOS AMIGOS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 00269 17/01/2020 SC MANAT MAGNUM SRL FLYING FISH

48 M 2020 00270 17/01/2020 TER-PAN SRL EKMEKCI EK

49 M 2020 00271 17/01/2020 ANDREI AGAFITA ECOVENT

50 M 2020 00272 17/01/2020 SC LA CASA RISTORANTE
PIZZERIA PANE DOLCE SA

LA NINO

51 M 2020 00273 17/01/2020 MALMAN INTER TRADING SRL pavi m2 enti by MALMAN

52 M 2020 00274 17/01/2020 SC RURIS IMPEX SRL RURIS

53 M 2020 00275 17/01/2020 Reign Beverage Company LLC REIGN INFERNO
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(210) M 2020 00222
(151) 16/01/2020
(732) XENA REGION COMBAT

SECURITY SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 139, COM.
IPOTEŞTI, JUD. OLT, SAT
IPOTESTI, OLT, ROMANIA

(540)
XENA REGION

COMBAT SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, servicii de pază şi
protecţie.

───────

(210) M 2020 00223
(151) 16/01/2020
(732) SCHEPSIS STEEL SRL, BD. ION

MIHALACHE NR. 67, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JD 365 spalatorii
auto self service

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
1. Detergenți pentru sisteme de curățare
automată, folosiți ca parte a operațiilor de
producție.

3. Detergenți pentru curățarea automobilelor.
37. Spălătorii cu autoservire, furnizare de
instalații de spălătorii auto cu autoservire,
furnizarea de servicii ale spălătoriilor automate.
40. Servicii de tratarea și purificarea apei.

───────

(210) M 2020 00224
(151) 16/01/2020
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista RepelX

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.15; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, gri, roşu, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00225
(151) 16/01/2020
(732) S.C. PURE VISION

INTERNATIONAL S.R.L., STR.
ARCUSULUI NR. 15, ET. 1, CAM.
4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AVISIA

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

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari corectori, ochelari de soare,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, aparate și instrumente științifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare) și didactice, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporți de înregistrare
magnetici, discuri acustice, compact discuri,
DVD-uri si alți suporți de înregistrare digitală,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipamente
pentru tratarea informației și calculatoare,
software pentru calculatoare, extinctoare.
10. Instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2020 00226
(151) 16/01/2020
(732) S.C. JOLI GAMES ORIGINAL

S.R.L., STR. SMEUREI NR. 88,
BL. PS2010, SC. B, ET. 7, AP. 71,
CAMERA 1, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

ELITE SLOTS

(531) Clasificare Viena: 24.09.07; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
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38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00227
(151) 16/01/2020
(732) SC CAMPIO ICM SA, STR.

RAHOVEI NR. 58C, UNITATEA
39.1, BL. R1, PARTER, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Labor@or

(531) Clasificare Viena: 24.17.17; 27.05.01;
29.01.15

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

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

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

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00228
(151) 16/01/2020
(732) ION-COSMIN DRAGOMIR, ALEEA

MOINEŞTI NR. 5, BL. 20, SC. 1, ET.
3, AP. 13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTINA-GABRIELA DINESCU,
BD. CAMIL RESSU NR. 36, BL.
C12, SC. 4, ET. 4, AP. 49, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLD - Care Love Devotion

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 26.04.14;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
cool gray 11), gri deschis (Pantone
7543)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți,
articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane
cu handicap, aparate de masaj, aparate,
dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculiț
elor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și bureți, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare, sticlă brută sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 00229
(151) 16/01/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ SA, 1800, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AFTER EIGHT STRAWBERRY

& MINT FLAVOUR
LIMITED EDITION

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

30. Cacao și preparate și băuturi pe bază de
cacao, ciocolată, produse din ciocolată,
pastă de ciocolată, produse tartinabile pe bază
de cacao, preparate şi băuturi pe bază de
ciocolată, produse de cofetărie,
dulciuri (bomboane), bomboane, produse de
cofetărie pe bază de zahăr, zahăr, gumă de
mestecat, produse de
panificaţie, pâine, produse de patiserie, biscuiţi,
prăjituri, prăjiturele, napolitane, caramele.

───────
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(210) M 2020 00230
(151) 16/01/2020
(732) NSAR GENERAL TRADING

(L.L.C), NUMAR: 171611, DUBAI,
171611, EMIRATELE ARABE
UNITE

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

(540)

L LAMER

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.05;
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210) M 2020 00231
(151) 16/01/2020
(732) DUMITRU DARLAIANE, STR.

SALCAMILOR NR. 11, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Tia gelateria artizanala

(531) Clasificare Viena: 08.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Îngheţată.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
diferitelor sortimente de îngheţată (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să cumpere cât mai comod.

───────

(210) M 2020 00232
(151) 16/01/2020
(732) SC EUROPA GROUP SRL, STR.

FRANCEZA NR. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CUSINE ROYALE
RESTAURANT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/01/2020-17/01/2020

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 11.01.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Restaurant, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00233
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.11.10;
26.04.02; 26.13.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 201
C)

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),

conexiuni pentru liniile electrice, instrumente
de măsurare, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare
de cărţi electronice, holograme, modemuri,
maşini de numărat și sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur, în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice).
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri ,
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
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evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. 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, servicii stiințifice, servicii de cercetare,
servicii de analiză industrială.

───────

(210) M 2020 00234
(151) 16/01/2020
(732) AUBERT VENTURA SRL, STR.

SALCIILOR NR. 4, CAMERA
1, JUD. TULCEA, MAHMUDIA,
827130, ROMANIA

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

(540)

PARC DE AVENTURA
SALSOVIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04;
06.19.11; 18.03.05

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

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00235
(151) 16/01/2020
(732) ECOLIFE CONSULTING S.R.L.,

STR. STEAUA ROȘIE NR. 31,
PARTER, COMPLEX REZIDENȚIAL
GOLDEN RESIDENCE, BLOC
K, AP. 2, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

pilates fit STUDIO
Control the Center

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
26.01.03

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00236
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.11.10;
26.04.02; 26.13.25

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice

pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur, în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), publicații periodice, ghiduri
tipărite.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
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economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00237
(151) 16/01/2020
(732) UNI PROJECT CONSULTING SRL,

STR. VERII NR. 19, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
STANFORD

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

43. Servicii hoteliere.
───────

(210) M 2020 00238
(151) 16/01/2020
(732) PROFESSIONAL BARTENDING

SERVICES SRL, STR.
ARDEALULUI NR. 10, BL. L32,
SC. C, ET. 3, AP. 52, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Nostalgia

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00239
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

BANK OF CHINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.11; 26.11.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 201
C), negru

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
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video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur, în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), ghiduri tipărite, manuale,
publicații periodice,
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele

de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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.

───────
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(210) M 2020 00240
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

BANK OF CHINA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.16; 26.11.10

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,

componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur, în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), ghiduri tipărite, manuale,
publicații periodice.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri , informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare, asigurări.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00241
(151) 16/01/2020
(732) S.C. AGRINVEST CREDIT I.F.N.

S.A., B-DUL PIPERA NR. 50,
ET. 2, AP. 5, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Agrinvest Credit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00242
(151) 16/01/2020
(732) NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.,

STR. HERCULANE NR. 8A,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NAFI Motors Expert

(531) Clasificare Viena: 18.01.09; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
18-3949)

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

37. Servicii de reparare, instalare, curăţare şi
întreţinere pentru autovehicule.

───────

(210) M 2020 00243
(151) 16/01/2020
(732) Asociaţia ECOTIC, STR.

TURTURELELOR NR. 48, PARTER,
CAM.P8, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030882, ROMANIA

(540)
Fii la tine-n țară la fel ca afară

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 00244
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

BOC

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse

(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur, în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), publicații periodice, ghiduri
tipărite, manuale.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri , informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare, asigurări.
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37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00245
(151) 16/01/2020
(732) LADYBUG INVESTMENT S.R.L.,

CALEA BUCURESTILOR NR.
21-25, CORP C1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Be well Store STOP.
RECHARGE. GLOW.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi, în special
produse cosmetice și de înfrumuseţare pentru
oameni, instrumente de cosmetică pentru
oameni (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii

pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 00246
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboti telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
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calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat şi sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau
semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicaţii periodice), ghiduri tipărite, manuale,
publicații periodice.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou de
credit, emiterea cardurilor de credit, servicii
de agenţie de colectare a debitelor, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri,
schimb de bani, factoring, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), studii
financiare, servicii financiare, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin

închiriere, împrumuturi în rate, evaluarea
bijuteriilor, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, împrumuturi (finanţare), servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode, servicii bancare,
asigurări.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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 00247
(151) 16/01/2020
(732) VASILE VASILACHE, STR.

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU NR.
4, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA
ION PAVEL, STR. DUMBRĂVIȚEI
NR. 2, JUDEȚUL NEAMȚ, SAT
BISTRIȚA, COM. ALEXANDRU
CEL BUN, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

pizzeria Gondola
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(531) Clasificare Viena: 06.03.10; 07.01.24;
07.01.25; 18.03.01; 02.01.12; 26.11.03;
22.01.05; 22.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
servicii oferite de pizzerie și bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 00248
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)
BANK OF CHINA

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente

hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), publicații periodice, ghiduri,
manuale.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri , informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare, asigurări.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
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38. Telecomunicații.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00249
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj

electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote,
gravuri, manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale),
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
manual, ghiduri tiparite.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri , informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare,
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evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Telecomunicatii.
39. Umplerea bancomatelor cu numerar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00250
(151) 16/01/2020
(732) KATIGLIKO SRL, STR. HATMAN

SENDREA NR. 19, PARTER, BLOC
L1B, SC. D, AP. 2, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

c.O.s. LABORATORIES
www.cos-laboratories.com

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate.
35. Publicitate, marketing, organizarea de
târguri si expozitii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de vânzare a preparatelor
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 00251
(151) 16/01/2020
(732) BANK OF CHINA LIMITED, STR.

FUXINGMEN NEI DA NR. 1,
BEIJING, CN-100818, CHINA

(540)

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

9. Case de marcat, calculatoare, suporturi
magnetice de înregistrare, maşini de adunat,
antene, roboți telefonici, bancomate (ATM),
camere video, case de marcat, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
circuite integrate, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), conexiuni pentru liniile
electrice, instrumente de măsurare, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
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pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, holograme,
modemuri, maşini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât
cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri/suporturi pentru mouse, componente
hardware pentru calculatoare, programe
de calculator, instrumente de măsurare,
componente hardware pentru calculatoare,
programe de calculator.
14. Metale prețioase, monede, lingouri din
metale preţioase, aur în formă brută sau foiţă,
medalii, platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase.
16. Tipărituri, mașini de scris, bancnote, gravuri,
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), reviste
(publicații periodice), ghiduri tipărite, manuale,
publicații periodice.
35. Publicitate, administrarea afacerilor, licitare,
auditul afacerilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor , investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri , informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare.
36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de birou
de credit, emiterea cardurilor de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, transferul electronic
de fonduri, schimb de bani, factoring,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), studii financiare, servicii financiare,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii bancare de

economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri/agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/custode, servicii
bancare.
37. Construcție, informații privind construcția,
consultanță în construcții, servicii de construcții.
38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 00252
(151) 16/01/2020
(732) VOXX DESIGN SOLUTIONS

SRL, BDUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A2_4/5, SC. 2, ET. 4/5,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061072,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

VOXX design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Formare în domeniul designului, servicii
de formare în domeniul designului (instruire),
educație, instruire.
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,
design industrial, design arhitectural, design
grafic, design vizual, stilism (design industrial),
design de bijuterii,
design pentru restaurante, design de modele,
design de ambalaje, design de mobilier, design
pentru magazine, design artistic comercial,
design de produs, design artistic industrial,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de birouri, artă grafică și design, design pentru
unități sportive, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de cluburi, design de centre comerciale, design
vestimentar pentru terți, proiectare (design)
de magazine, servicii de ilustrare (design),
proiectare (design) de restaurante, servicii
de design arhitectural, design interior pentru
magazine, design grafic și industrial, proiectarea
(designul0 spațiului interior, evaluări tehnice
privind designul, consultanță privind designul
ambalajelor, servicii tehnologice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design grafic
asistat de calculator, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de ambalaje pentru
terți, design de clădiri de birouri, consultanță
în materie de design, design de site-uri web,
servicii de design de produs, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, design și dezvoltare
de produs, servicii de design pentru restaurante,
design de mobilier de birou, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de design
de brand, analiză a designului de produs,
servicii pentru proiectare (design) de birouri,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii de design interior și exterior, servicii
pentru proiectare (design) de puburi, servicii de
design interior pentru buticuri, servicii de design
interior pentru magazine, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii de design
privind interioarele magazinelor, întocmire de
rapoarte despre design industrial, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
analiza și evaluarea design-ului produselor,

consultanță în materie de design web, servicii
de design grafic pentru calculator, servicii pentru
designul de clădiri industriale, servicii de design
privind comerțul cu amănuntul, servicii de
design pentru amplasare de birouri, consultanță
profesională în materie de design industrial,
creare de design de produse de consum, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii științifice și design privind acest domeniu,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de design de mobilier pentru
interiorul navelor, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de consultanță
în materie de design industrial, furnizare de
informații despre servicii de design vestimentar,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de design
interior bazat pe principiile feng shui, design
de imagini grafice și semne distinctive pentru
identitatea corporativă, proiectare (design) de
turnuri de birouri cu mai multe etaje, servicii de
design interior și servicii conexe de informare și
consiliere, design, creare, găzduire și întreținere
de siteuri web pentru terți,

───────

(210) M 2020 00253
(151) 16/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL , STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, CAMERA
1, JUD. ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)
COLUMBODROM

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

31. Animale vii.
35. Publicitate.
41. Activități sportive.

───────
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(210) M 2020 00254
(151) 17/01/2020
(732) MK LIGHTING SRL, STR. LACULUI

NR. 5, JUDEŢ HUNEDOARA,
CINCIS CERNA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

LightingDECOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 00256
(151) 17/01/2020
(732) MARIAN CRISTEA, ŞOS.

PANTELIMON NR. 255, BL.
43, SC. D, AP. 147, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021613,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CESARI.RO

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

35. Publicitate online.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, creare de website.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurant.

───────

(210) M 2020 00257
(151) 17/01/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. COPILULUI NR. 14-18,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LaMinut

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/01/2020-17/01/2020

(210) M 2020 00258
(151) 17/01/2020
(732) SC UNITED MEDIA SERVICES

SRL , ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ARIPA DE VEST, ET. 7,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNITED DIGITAL

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

35. Închiriere spaţiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare şi a presei, furnizare
de spaţiu publicitar în medii electronice,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
producţie şi distribuţie de reclame la radio
şi la televiziune, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terţilor) prin reclame publicitare, producţie de
reclame cinematografice, producţie de reclame
radio, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, publicitate, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
online, agenţii de publicitate, consultanţă în
publicitate şi marketing, publicitate pentru
terţi pe internet, publicitate radio şi de
televiziune, cercetare de piaţă pentru publicitate,
negociere de contracte de publicitate, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, servicii de consultanţă
privind relaţiile publice, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, realizare de studii
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, publicare de materiale şi texte
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
închiriere de spaţii, timp şi materiale publicitare,
cercetarea şi analiza pieţei, administrarea
afacerilor, servicii de cumpărare de media,
pregătire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin mijloacele de media
social, servicii de relaţii media, consultanţă cu

privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, consultanţă cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
dezvoltarea şi implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, marketing
digital, servicii de cumpărare de media, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media social, servicii
de relaţii media, servicii de publicitate digitală,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de marketing furnizate prin intermediul reţelelor
digitale.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, furnizare
de informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, transmisie
video prin reţele digitale, servicii de transmisie
de inform aţii prin intermediul reţelelor digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio şi
video.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, servicii educaţionale în domeniul
designului, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
de înregistrări audiovizuale, producţie de
înregistrări sonore şi/sau video, servicii ale
unui fotograf, servicii educative şi de instruire,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
formare în domeniul relaţiilor publice, publicare
de texte, servicii de instruire în domeniul
publicităţii, marketingului, afacerilor, relaţiilor
publice şi comunicării, producţia de filme,
înregistrări video şi înregistrări audio, furnizare
de mijloace media audio şi vizuale prin reţele
de comunicaţii, furnizare de informaţii online
referitoare la mijloace media audio şi vizuale,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicităţii, promovării, marketingului
şi managementului, furnizare de mijloace media
audio şi vizuale prin reţele de comunicaţii,
furnizare de informaţii online referitoare la
mijloace media audio şi vizuale, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
şi multimedia, organizare şi coordonare de
evenimente sportive.
42. Design industrial, design vizual, design
grafic, design artistic comercial, design de
ambalaje, design de produs, design artistic
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industrial, servicii de design de produs, servicii
de design de brand, analiză a designului de
produs, evaluare a designului de produs, creare
şi design de indexuri de informaţii bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informaţiei), design, creare, găzduire
şi întreţinere de site-uri web pentru terţi,
consultanţă în materie de design de pagini web,
consultanţă profesională în materie de design
industrial, găzduire de conţinut digital, servicii de
grafică digitală.

───────

(210) M 2020 00259
(151) 17/01/2020
(732) SC UNITED MEDIA SERVICES

SRL , ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ARIPA DE VEST, ET. 7,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNITED INTERACTIVE

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

35. Închiriere spaţiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare şi a presei, furnizare
de spaţiu publicitar în medii electronice,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
producţie şi distribuţie de reclame la radio
şi la televiziune, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terţilor) prin reclame publicitare, producţie de
reclame cinematografice, producţie de reclame
radio, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, publicitate, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate
online, agenţii de publicitate, consultanţă în
publicitate şi marketing, publicitate pentru
terţi pe internet, publicitate radio şi de
televiziune, cercetare de piaţă pentru publicitate,
negociere de contracte de publicitate, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,

marketing şi promovare, servicii de consultanţă
privind relaţiile publice, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, realizare de studii
în domeniul relaţiilor publice, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, publicare de materiale şi texte
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
închiriere de spaţii, timp şi materiale publicitare,
cercetarea şi analiza pieţei, administrarea
afacerilor, servicii de cumpărare de media,
pregătire şi realizare de planuri şi concepte
media şi de publicitate, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin mijloacele de media
social, servicii de relaţii media, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, consultanţă cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicităţii,
dezvoltarea şi implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, marketing
digital, servicii de cumpărare de media, pregătire
şi realizare de planuri şi concepte media şi de
publicitate, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin mijloacele de media social, servicii
de relaţii media, servicii de publicitate digitală,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de marketing furnizate prin intermediul reţelelor
digitale.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, furnizare
de informaţii privind comunicaţiile media, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri
pe internet şi pe alte suporturi media, transmisie
video prin reţele digitale, servicii de transmisie
de inform aţii prin intermediul reţelelor digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio şi
video.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, servicii educaţionale în domeniul
designului, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
de înregistrări audiovizuale, producţie de
înregistrări sonore şi/sau video, servicii ale
unui fotograf, servicii educative şi de instruire,
producţie audio, video şi multimedia şi fotografie,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
formare în domeniul relaţiilor publice, publicare
de texte, servicii de instruire în domeniul
publicităţii, marketingului, afacerilor, relaţiilor
publice şi comunicării, producţia de filme,
înregistrări video şi înregistrări audio, furnizare
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de mijloace media audio şi vizuale prin reţele
de comunicaţii, furnizare de informaţii online
referitoare la mijloace media audio şi vizuale,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicităţii, promovării, marketingului
şi managementului, furnizare de mijloace media
audio şi vizuale prin reţele de comunicaţii,
furnizare de informaţii online referitoare la
mijloace media audio şi vizuale, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
şi multimedia, organizare şi coordonare de
evenimente sportive.
42. Design industrial, design vizual, design
grafic, design artistic comercial, design de
ambalaje, design de produs, design artistic
industrial, servicii de design de produs, servicii
de design de brand, analiză a designului de
produs, evaluare a designului de produs, creare
şi design de indexuri de informaţii bazate pe
site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informaţiei), design, creare, găzduire
şi întreţinere de site-uri web pentru terţi,
consultanţă în materie de design de pagini web,
consultanţă profesională în materie de design
industrial, găzduire de conţinut digital, servicii de
grafică digitală.

───────

(210) M 2020 00260
(151) 17/01/2020
(732) IRINASHOES SRL, COMUNA

SUCEVITA NR. 11, JUDEŢUL
SUCEAVA, SAT VOIEVODEASA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

MALBERD

(531) Clasificare Viena: 26.03.05; 26.03.18;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, albastru, vişiniu
coral închis, gri, alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00261
(151) 17/01/2020
(732) IONUŢ-IRINEL RITEŞ, STR.

ZBOINA NEAGRĂ NR. 8-10, BL.
91-95, SC. 1, ET. 1, AP. 8, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROmanian High
IQ SOCIETY HIQ

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 02.01.01;
25.01.18; 26.01.18; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04

(591) Culori revendicate:turcoaz, roşu, negru,
alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, organizarea şi
susţinerea de seminarii.

───────
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(210) M 2020 00262
(151) 17/01/2020
(732) SC AHURA SECURITY SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 7A, BL. G4,
SC. 2, ET. 3, AP. 31, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AHURA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.09.07; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în domeniul
pazei.

───────

(210) M 2020 00263
(151) 17/01/2020
(732) ZONE EUROPE KERESKEDELMI

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG (ZONE EUROPE
KFT.), STR. ANGOL NR. 48. 2,
ETAJUL 8, 1149, BUDAPESTA,
UNGARIA

(740) SIMION & BACIU, STR. NATATIEI
NR. 63, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PIXATO

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

9. Antene, baterii electrice, încărcătoare pentru
baterii electrice, radiotelefoane, folii de
protecție adaptate pentru telefoane mobile,
carcase adaptate pentru telefoane mobile,
huse pentru tablete, huse pentru asistenți
digitali personali (PDA), huse pentru telefoane
inteligente, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, camere digitale, huse pentru camere,
instrumente de poziționare globală, DVD
playere, căști audio pentru ascultat muzică,
căști de telefon, căști fără fir (wireless), aparate
de fotografiat (fotografie), dispozitive portabile
și/sau carcase pentru dispozitive portabile
de ascultat muzică, huse pentru laptopuri,
ceasuri inteligente, piese și accesorii pentru
radiotelefoane, piese și accesorii pentru camere
digitale, dispozitive de calcul, piese și accesorii
pentru dispozitive de calcul, dispozitive mobile
de calcul, piese și accesorii pentru dispozitive
mobile de calcul, piese și accesorii pentru
instrumente de poziționare globală, dispozitive
audio, piese și accesorii audiovizuale, rame foto
digitale, piese și accesorii pentru camere de
fotografiat (fotografie), piese și accesorii pentru
dispozitive mobile de ascultat muzică.
35. Servicii de publicitate și promovare a
vânzărilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la acumulatori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii auto, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamentele audiovizuale, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu următoarele bunuri
consumabile, respectiv:antene, încărcătoare,
radiotelefoane, piese și accesorii pentru
radiotelefoane, folii de protecție adaptate pentru
telefoane mobile, carcase adaptate pentru
telefoane mobile, huse pentru tablete, huse
pentru asistenți digitali personali (PDA), huse
pentru telefoane inteligente, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, camere digitale, huse
pentru camere, piese și accesorii pentru
camere digitale, dispozitive de calcul, piese
și accesorii pentru dispozitive de calcul,
dispozitive mobile de calcul, piese și accesorii
pentru dispozitive mobile de calcul, rame foto
digitale, căști audio, căști pentru telefoane,
căști fără fir (wireless), aparate de fotografiat
(fotografie), piese și accesorii pentru aparate
de fotografiat (fotografie), dispozitive muzicale
portabile, carcase pentru dispozitive muzicale
portabile, piese și accesorii pentru dispozitive
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muzicale, huse pentru laptopuri, vehicule de
jucărie cu telecomandă, jucării electronice cu
telecomandă, piese și accesorii pentru vehicule
de jucărie cu telecomandă, piese și accesorii
pentru jocuri electronice.

───────

(210) M 2020 00264
(151) 17/01/2020
(732) SC ROMEDOR PHARMA SRL,

STR. DINICU GOLESCU NR.
26, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
CERVIRON

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

5. Produse farmaceutice, ovule vaginale sau
sub orice formă farmaceutică pentru utilizare
intimă (cu scop medical), preparate farmaceutice
și medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare, prezentarea de produse prin
intermediul comunicărilor media, în scopul
comerțului cu amănuntul, regruparea la un
loc în beneficiul terților a produselor din
clasa 5 (exceptând transportul lor) pentru a
permite acestora achiziționarea lor cât mai
comod, prin orice mijloace de vânzare cu
amănuntul, publicitate și servicii de promovare
prin publicitate.

───────

(210) M 2020 00265
(151) 17/01/2020
(732) SC ROMEDOR PHARMA SRL,

STR. DINICU GOLESCU NR.
26, JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
CANDIGYN

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

5. Produse farmaceutice, ovule vaginale sau
sub orice formă farmaceutică pentru utilizare
intimă (cu scop medical), preparate farmaceutice
şi medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare, prezentarea de produse prin
intermediul comunicărilor media, în scopul
comerţului cu amănuntul, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor din
clasa 5 (exceptând transportul lor) pentru a
permite acestora achiziţionarea lor cât mai
comod, prin orice mijloace de vânzare cu
amănuntul, publicitate şi servicii de promovare
prin publicitate.

───────

(210) M 2020 00266
(151) 17/01/2020
(732) SC MANAT MAGNUM SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 52-54,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
TRATTORIA 23

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, baruri
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şi cafenele, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2020 00267
(151) 17/01/2020
(732) SC MANAT MAGNUM SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 52-54,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TAVERNA COPAHAVANA

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, baruri
și cafenele, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 00268
(151) 17/01/2020
(732) SC MANAT MAGNUM SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 52-54,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LOS AMIGOS

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, baruri
și cafenele, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 00269
(151) 17/01/2020
(732) SC MANAT MAGNUM SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 52-54,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FLYING FISH

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, baruri
și cafenele, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 00270
(151) 17/01/2020
(732) TER-PAN SRL, ŞOS. BERCENI

NR. 183, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EKMEKCI EK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse din patiserie şi produse de cofetărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00271
(151) 17/01/2020
(732) ANDREI AGAFITA, STR. LT.

GHEORGHE SAIDAC NR.
2, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ECOVENT

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

11. Ventilatoare de cameră, ventilatoare de
extracție, instalații de ventilare industriale,
ventilatoare de uz
casnic, ventilatoare de uz comercial, ventilatoare
de uz industrial, aparate de ventilație.

───────

(210) M 2020 00272
(151) 17/01/2020
(732) SC LA CASA RISTORANTE

PIZZERIA PANE DOLCE SA, STR.
LUNCII NR. 19, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400633, ROMANIA

(540)
LA NINO

(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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00273
(151) 17/01/2020
(732) MALMAN INTER TRADING SRL,

STR. PIAȚA MIHAI VITEAZU NR. 3,
BL. 10G1, ET. 8, AP. 25, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100397,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

pavi m2 enti by MALMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.04.05; 26.04.17; 26.04.18; 27.07.01

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

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

───────

(210) M 2020 00274
(151) 17/01/2020
(732) SC RURIS IMPEX SRL, CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BL. 317B,
AP. PARTER, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

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

(540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini și mașini unelte agricole și anume
motosăpătoare.

───────
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(210) M 2020 00275
(151) 17/01/2020
(732) Reign Beverage Company LLC,

N. KNOWLES AVE. 1547, CA, LOS
ANGELES, 90063, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
REIGN INFERNO

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

32. Băuturi energizante, băuturi răcoritoare,
băuturi pentru sportivi.

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă prioritatea nr. 88568170 din 06.08.2019, Los Angeles, Statele Unite ale Americii, având stare acceptată.



Erată  Referitor la depozitul M 2020 00219, publicat în data de 22.01.2020, dintr-o eroare materiala numele si adresa solicitantului au fost mentionate eronat, datele corecte fiind: TATLISUMAKLAR GIDA MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - BÜYÜK KAYACIK MAH. KON. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 13. SOKAK NO:17 Selçuklu Konya TURCIA 


