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Cereri Mărci publicate în 01/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01832 16/03/2020 RESURSE BIOENERGETICE

SRL
RESURSE BIOENERGETICE

2 M 2020 02008 16/03/2020 Oncos Transilvania Srl FERMELE ONCOS
TRANSILVANIA IUBEŞTI
MĂNÂNCI CREŞTI

3 M 2020 02009 16/03/2020 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

TeleŞcoală

4 M 2020 02010 16/03/2020 SC SANSPORT SRL UNDER the Tent

5 M 2020 02011 16/03/2020 CONSTANTIN ARGHIR Camarad bait boat

6 M 2020 02012 16/03/2020 SC ORIGINI SANATOASE SRL Origini Sanatoase

7 M 2020 02013 16/03/2020 S.C. MXM LOGISTICS S.R.L. Atlas

8 M 2020 02014 16/03/2020 S.C. MXM LOGISTICS S.R.L. VEGA

9 M 2020 02015 16/03/2020 FUNDATIA CENTRUL
DE RESURSE PENTRU
PARTICIPARE PUBLICA

TAMTAM ONG-URI PENTRU
CETĂŢEAN

10 M 2020 02016 16/03/2020 NETROM COMUNICATII SRL SMART TAXI

11 M 2020 02017 16/03/2020 NETROM COMUNICATII SRL SMART TAXI

12 M 2020 02018 16/03/2020 KT & G Corporation RAISON

13 M 2020 02019 16/03/2020 KT & G Corporation LAMBORGHINI

14 M 2020 02020 16/03/2020 KT & G Corporation TIME

15 M 2020 02021 16/03/2020 SC I WANT IT SRL IwantIT

16 M 2020 02022 17/03/2020 MARIAN BOANGĂR BURDA PARTIDUL LIBERAL PL
RESPECT ȘI RECUNOȘTINȚĂ
PENTRU ROMÂNIA

17 M 2020 02023 17/03/2020 BLACK LION SECURITY SRL BLACK LION SECURITY

18 M 2020 02024 17/03/2020 SC Laropharm SRL LAROSAN

19 M 2020 02025 17/03/2020 CONSULTIA SRL CREATIVA advertising CREAŢIE
ŞI PRODUCŢIE PUBLICITARĂ

20 M 2020 02027 17/03/2020 SC EUDAIMONIA SRL HOME-COUTURE

21 M 2020 02028 17/03/2020 SC MANIST SECURITY SRL MANIST SECURITY

22 M 2020 02029 17/03/2020 ELTEX RECYCLING SRL Eltex

23 M 2020 02030 17/03/2020 ELTEX RECYCLING SRL ELTEX RECYCLING
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 02031 17/03/2020 EUROLIFE ERB ASIGURARI

GENERALE SA
Asigurarea de calatorie -
Pachetul Relaxat

25 M 2020 02032 17/03/2020 SC INDOOR TRANSILVANIA
CONSTRUCT SRL

La Diavolo Restaurants

26 M 2020 02033 17/03/2020 Eurolife ERB Asigurari Generale
SA

Asigurarea de calatorie -
Pachetul Echilibrat

27 M 2020 02034 17/03/2020 Eurolife ERB Asigurari Generale
SA

Asigurarea de calatorie -
Pachetul Zen

28 M 2020 02035 17/03/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL eOptima

29 M 2020 02036 17/03/2020 EUROLIFE ERB ASIGURARI
GENERALE SA

En Garde

30 M 2020 02037 17/03/2020 Decebal-Stefanita Padure
COSMIN-STEFAN MOLDOVAN

FERMORAS

31 M 2020 02038 17/03/2020 ASCENDIA SA
TREND CONSULT SRL

ejourneys
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(210) M 2020 01832
(151) 16/03/2020
(732) RESURSE BIOENERGETICE

SRL, ALEEA MALINULUI NR.
9, BL. B6, SC. C, ET. 4, APT. 59,
CONSTANŢA, 900597, ROMANIA

(540)
RESURSE BIOENERGETICE

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de

control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02008
(151) 16/03/2020
(732) Oncos Transilvania Srl, STR.

DONATH NR. 74, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400290, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FERMELE ONCOS
TRANSILVANIA IUBEŞTI

MĂNÂNCI CREŞTI

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
06.07.25; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne de pasăre şi produse derivate din
carne.

───────
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(210) M 2020 02009
(151) 16/03/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TeleŞcoală

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05; 26.11.08; 26.04.05;
20.07.02

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
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 02010
(151) 16/03/2020
(732) SC SANSPORT SRL , STR.

NEAGRA NR. 11, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA , 400011, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

UNDER the Tent

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02011
(151) 16/03/2020
(732) CONSTANTIN ARGHIR, STR.

CICOAREI NR. 14B, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Camarad bait boat

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11

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

22. Plase pentru pescuit, plase pentru pescuitul
cu undiță.
28. Articole, echipamente şi accesorii pentru
vânătoare și pescuit, respectiv: aruncătoare
de momeală, bărci gonflabile pentru pescuit,
cârlige de pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
ustensile pentru pescuit, genți adaptate pentru
pescuit, genți pentru mulinete, gute de pescuit,
harpoane folosite la pescuit, hamuri pentru
pescuit, indicatoare de mușcătură (echipament
de pescuit), juvelnice (unelte de pescuit), lansete
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
mânere pentru undițe, mincioguri de pescuit,
momeală (artificială), momeală artificială pentru
pescuit, mulinete, mulinete pentru pescuit,
plute pentru pescuit, săculeți din plasă pentru
momeală vie, tocuri pentru undițe de pescuit,
vergi de undițe pentru pescuit, nade pentru
pescuit, momeală artificială pentru pescuit, genți
de pescuit, momeli artificială pentru vânătoare
sau pescuit, momeală artificială de pescuit, fire
tippet pentru pescuit, greutăți de plumb pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, indicatoare de mușcătura peștelui
pentru pescuit la copcă, momeală artificială de
aruncat în apă pentru pescuit, suporturi de
undiță pentru pescuitul de pe mal, indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu

undiță, articole de scoatere a peștelui din cârlige
de undiță (accesorii de pescuit), cârlige de
undiţă, echipament sportiv de jucărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de publicitate,
marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 02012
(151) 16/03/2020
(732) SC ORIGINI SANATOASE SRL,

BD. GHICA TEI NR. 112, CAM.
1, BL. 41, SC. B, ET. 3, AP.
78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Origini Sanatoase

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02013
(151) 16/03/2020
(732) S.C. MXM LOGISTICS S.R.L.,

DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32,
CAMERA 1, BL. 1, SC. B, ET. 6,
AP. 81, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Atlas

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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).

───────

(210) M 2020 02014
(151) 16/03/2020
(732) S.C. MXM LOGISTICS S.R.L.,

DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32,
CAMERA 1, BL. 1, SC. B, ET. 6,
AP. 81, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
VEGA

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia Bcelor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, distribuitoare automate
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (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).

───────
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(210) M 2020 02015
(151) 16/03/2020
(732) FUNDATIA CENTRUL DE

RESURSE PENTRU PARTICIPARE
PUBLICA, STR. PETRU MAIOR
NR. 9, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TAMTAM ONG-URI
PENTRU CETĂŢEAN

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

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
respectiv afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii
(ziare şi reviste cu caracter de periodice),
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de informare a publicului, de difuzare
de declaraţii sau anunţuri cu caracter de
propagandă, distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), marketing pe internet, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate prin bannere, difuzare de materiale
publicitare online.

───────

(210) M 2020 02016
(151) 16/03/2020
(732) NETROM COMUNICATII SRL,

STR. TAIETURA TURCULUI NR.
47, PARC INDUSTRIAL TETAROM
I, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SMART TAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.04.09

(591) Culori revendicate:gri (HEX #E7E7E7),
galben (HEX #FFF808), negru (HEX
#000000)

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

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 02017
(151) 16/03/2020
(732) NETROM COMUNICATII SRL,

STR. TAIETURA TURCULUI NR.
47, PARC INDUSTRIAL TETAROM
I, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SMART TAXI

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

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
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02018
(151) 16/03/2020
(732) KT & G Corporation, BEOTKKOT-

GIL 71, DAEDEOK-GU
, DAEJEON , REPUBLICA
COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, BIROUL 314, SECTOR 2,
BUCUREŞTI

(540)
RAISON

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun
(nu din
metale prețioase), filtre pentru ţigări/ţigarete,
tabachere pentru ţigări/ţigarete (nu din metale
prețioase), punguțe de tutun, brichete pentru
ţigări/ţigarete, nu din metale prețioase, chibrituri,
dispozitive
de curățat pipe de tutun, scrumiere pentru
fumători, nu din metale prețioase, foarfeci pentru
țigări de foi.

───────

(210) M 2020 02019
(151) 16/03/2020
(732) KT & G Corporation, BEOTKKOT-

GIL 71, DAEDEOK-GU
, DAEJEON , REPUBLICA
COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LAMBORGHINI

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

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre
pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru ţigări/
ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe de
tutun,
brichete pentru ţigări/ţigarete (nu din metale
prețioase), chibrituri, dispozitive de curățat pipe
de tutun,
scrumiere pentru fumători (nu din metale
prețioase), foarfeci pentru țigări de foi.

───────

(210) M 2020 02020
(151) 16/03/2020
(732) KT & G Corporation, BEOTKKOT-

GIL 71, DAEDEOK-GU
, DAEJEON , REPUBLICA
COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
TIME

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

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun
de prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe
de tutun, filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere
pentru ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase),
punguțe de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete
(nu din metale prețioase), chibrituri, dispozitive
de curățat pipe de tutun,
scrumiere pentru fumători (nu din metale
prețioase), foarfeci pentru țigări de foi.

───────

(210) M 2020 02021
(151) 16/03/2020
(732) SC I WANT IT SRL, STR.

HAZNALEI NR. 24F, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
IwantIT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Cursuri de formare, organizare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, cursuri de
dezvoltare personală, organizare de cursuri
de instruire, cursuri educaționale referitoare la
automatizare, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de pregătire, furnizare de
cursuri de instruire, organizare de cursuri de
formare, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
coordonare de cursuri de
formare profesională, cursuri de pregătire în
domeniul științei, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de instruire online, cursuri de pregătire în
domeniul ingineriei, furnizare de cursuri de
formare profesională, cursuri de instruire în
software de calculator, furnizare de cursuri
educaționale în domeniul electronic, furnizarea
de cursuri de instruire asistate de calculator,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală, cursuri de pregătire în domeniul
cercetării și dezvoltării, coordonare de cursuri de
instruire în domeniul științei, furnizare de cursuri
educaționale în materie de informatică, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul informaticii,
cursuri de instruire în elaborarea bazelor de date,
coordonare de cursuri de instruire în domeniul
ingineriei, cursuri de pregătire cu privire la
hardware de calculator, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
servicii de consultanță referitoare la elaborarea
de cursuri de formare, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul tehnologiei
informațiilor, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
educație, instruire

───────

(210) M 2020 02022
(151) 17/03/2020
(732) MARIAN BOANGĂR BURDA,

STR. I.I.C. BRĂTIANU NR. 10D,
BL. C1, AP.1, PARTER, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PARTIDUL LIBERAL PL
RESPECT ȘI RECUNOȘTINȚĂ

PENTRU ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.13; 26.01.04; 26.01.15;
26.01.18; 03.07.01; 01.01.01; 01.03.15

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3A7DBF), alb (HEX #FEFEFE), gri
(HEX #201E1E)

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate în reviste, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate politică, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate și marketing, publicitate
radio și de televiziune, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de publicitate în
presă, cercetare de piață pentru publicitate.
36. Servicii de strângere de fonduri caritabile în
scopuri politice.
41. Organizare de conferințe, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizare de cicluri
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, organizare și
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coordonare de conferințe și congrese,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, redactarea
discursurilor politice.
45. Servicii politice, servicii de comunicări
politice.

───────

(210) M 2020 02023
(151) 17/03/2020
(732) BLACK LION SECURITY SRL,

STR. PODUL INALT NR. 2,
CORP CLADIRE C1, BIROUL 15,
PARTER, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BLACK LION SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.01; 03.01.24; 26.04.09

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02024
(151) 17/03/2020
(732) SC Laropharm SRL, SOSEAUA

ALEXANDRIEI NR.145A, JUDEŢ
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAROSAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
348C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, şervețele dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante
folosite pentru igienă, dezinfectanți de uz
medical, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
antiseptice, şervețele antiseptice impregnate,
produse de curățare antiseptice.

───────
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(210) M 2020 02025
(151) 17/03/2020
(732) CONSULTIA SRL, STR.

FAGURULUI NR. 64T, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CREATIVA advertising
CREAŢIE ŞI PRODUCŢIE

PUBLICITARĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.11.02

(591) Culori revendicate:verde, gri, negru
(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
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite

de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02027
(151) 17/03/2020
(732) SC EUDAIMONIA SRL, STR.

STEJARULUI NR. 10, CAMERA
1, COMUNA GIROC, JUDEŢUL
TIMIŞ, SAT CHISODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

HOME-COUTURE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.11.25;
29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2020 02028
(151) 17/03/2020
(732) SC MANIST SECURITY SRL, STR.

CARANI NR. 73, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA SANTANDREI, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MANIST SECURITY

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

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02029
(151) 17/03/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 5, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Eltex

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 02030
(151) 17/03/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ELTEX RECYCLING

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, Imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 02031
(151) 17/03/2020
(732) EUROLIFE ERB ASIGURARI

GENERALE SA, STR. VASILE
LASCAR NR. 31, ETAJELE 10
SI 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
020492, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Asigurarea de calatorie

- Pachetul Relaxat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 02032
(151) 17/03/2020
(732) SC INDOOR TRANSILVANIA

CONSTRUCT SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 412, JUD
MURES, BRÂNCOVENEŞTI,
547130, MUREȘ, ROMANIA

(540)

La Diavolo Restaurants

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.10; 27.05.13; 03.06.06

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 02033
(151) 17/03/2020
(732) Eurolife ERB Asigurari Generale

SA, STR. VASILE LASCAR NR.
31, ETAJ 10 SI 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020492,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Asigurarea de calatorie

- Pachetul Echilibrat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 02034
(151) 17/03/2020
(732) Eurolife ERB Asigurari Generale

SA, STR. VASILE LASCAR NR.
31, ETAJ 10 SI 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020492,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Asigurarea de calatorie

- Pachetul Zen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 02035
(151) 17/03/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eOptima

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

clase:
9. Aparate electrice de supraveghere, sisteme
de supraveghere video, aparate de
supraveghere vizuală, camere video de
supraveghere, camere web, camere de
filmat, camere video digitale, camere video
portabile, camere de bord, camere video
pentru vehicule, camere video de securitate,
aparate electronice de supraveghere, camere
video adaptate în scop de supraveghere,
camere de monitorizare în rețea pentru
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supraveghere, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, software
pentru supravegherea de articole electronice
(EAS), transmițătoare video, receptoare video,
echipamente video, dispozitive pentru transmisie
video, suporturi pentru camere video , dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, Instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, ochelari cu cameră
video, încarcatoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, dispozitive electrice de control
al încărcării acumulatorilor, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, termometre, termometre tehnice,
termometre cu infraroșu, termometre de uz
casnic, termometre, altele decât cele de uz
medical, brățări inteligente, brățări conectate
(instrumente de măsură), carduri de memorie,
carduri de memorie USB, carduri de memorie
flash.

───────

(210) M 2020 02036
(151) 17/03/2020
(732) EUROLIFE ERB ASIGURARI

GENERALE SA, STR. VASILE
LASCAR NR. 31, ETAJELE 10
SI 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
020492, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
En Garde

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 02037
(151) 17/03/2020
(732) Decebal-Stefanita Padure,

STRADA: CHITILA-PADURE,
NUMAR: 18, JUDEŢ ILFOV,
MOGOSOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA
COSMIN-STEFAN MOLDOVAN,
STR. 1 MAI, NR. 42, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FERMORAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
06.07.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362 C, 361 C, 356 C, 357 C), maro
(Pantone 728 C, 729 C), gri (Pantone
432 C, Cool Gray 1 C), galben
(Pantone 123C), negru, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
ouă, lapte, brânză
, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, mezeluri, jeleuri, dulcețuri,
compoturi,
paste de fructe și legume.
30. Pâine, cereale, ceai.
31. Legume proaspete, fructe proaspete, plante,
animale vii.
32. Bere, apă (băuturi).
33. Băuturi spirtoase, vin.
35. Servicii de promovare, servicii pentru
promovarea exporturilor., publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, publicitate.

───────
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(210) M 2020 02038
(151) 17/03/2020
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA NR. 40, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
TREND CONSULT SRL, STR.
MENUETULUI NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ejourneys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
galben

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

41. Educație și instruire, servicii educative
pentru adulți, instruire.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/01711 din 04.03.2020, publicat pe data de 24.03.2020, imaginea 

marcii este:  

 

 

 



Erată     Referitor la depozitul M 2020 01865 din 06.03.2020, clasificarea corectă a produselor şi serviciilor este:      Clasa 35: Regruparea în avantajul terţilor de dispozitive pentru respirație, măști pentru respirație, accesorii pentru dispozitive respiratorii, dispozitive medicale pentru sindromul apneei în somn, dispozitive medicale pentru monitorizarea respirației, dispozitive medicale pentru ameliorarea dificultăților de respirație, nebulizatoare pentru terapia respiratorie, aparate terapie respiratorie,  dispozitive medicale pentru tratarea dificultăților respiratorii, aparate de respirat de uz medical, aparate medicale pentru tratamentul afecțiunilor respiratorii, umidificatoare pentru utilizarea cu aparate de terapie respiratorie (exceptând transportul lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod.      Clasa 42: Servicii de analize medicale în domeniul apneei în somn.      Clasa 44:  Efectuare de studii clinice asupra somnului pentru diagnosticare medicală sau tratament.  


