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Cereri Mărci publicate în 23/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06327 16/09/2020 EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L. CONTE NERO MILLIONAIRE

PROSECCO

2 M 2020 06355 16/09/2020 NADINE-EMILIE
APOSTOLESCU

PRINCEPS Bonitatem
Disciplinam Scientiam

3 M 2020 06527 16/09/2020 DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU LUPUL SECUIAN naturae et
familia OGRADA CU BUNATATI

4 M 2020 06528 16/09/2020 MEDIAUNO SRL ÎMPREUNĂ PROTEJĂM
ROMÂNIA

5 M 2020 06529 16/09/2020 MONICA GABRIELA IONIŢĂ bugz

6 M 2020 06530 16/09/2020 PLASTOR TRADING plastor TRADING

7 M 2020 06531 16/09/2020 ADRIAN CORDUNEANU Topi

8 M 2020 06532 16/09/2020 SPRING DOR Buchet cu dor

9 M 2020 06533 16/09/2020 NAPARIS HOTELS SRL VALEA COCOREI

10 M 2020 06534 16/09/2020 IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP,
ANDREI SCA

VERTIS LEGAL

11 M 2020 06535 16/09/2020 TRINITY COLLECTION S.R.L. TR TRIBERG

12 M 2020 06537 16/09/2020 VELVET SKIN SRL Velvet Skin

13 M 2020 06538 16/09/2020 R.R.G. GUARD&SECURITY
SRL

RRG SECURITY

14 M 2020 06539 16/09/2020 CORNEL GHEORGHE IGNA iGNA

15 M 2020 06540 16/09/2020 BIANCO GROUP SRL DOMENIILE MURANI - din 1781
-

16 M 2020 06542 16/09/2020 ACADEMIA DE ȘTIINȚE
MEDICALE DIN ROMÂNIA

ACADEMIA DE STIINTE
MEDICALE DIN ROMANIA 1935

17 M 2020 06543 16/09/2020 CENTRUL EUROPEAN DE
DESPAGUBIRI SRL

cede CENTRUL EUROPEAN DE
DESPAGUBIRI

18 M 2020 06545 16/09/2020 DECEBAL SECURITY SRL DECEBAL SECURITY

19 M 2020 06547 16/09/2020 GEORGE-EMANUEL NICU 5K Bio Cleaning Home &
Institutional Care

20 M 2020 06548 16/09/2020 SC AESCULAP PROD SRL Zenobilin

21 M 2020 06549 16/09/2020 SC AESCULAP PROD SRL Cholebilin

22 M 2020 06550 16/09/2020 SC AESCULAP PROD SRL Bilozen

23 M 2020 06551 16/09/2020 S.C. BENEDETTO CASA S.R.L. O oază de liniște în inima
Banatului
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 06552 16/09/2020 S.C. NEKTUR BRANDS S.R.L. Nektur

25 M 2020 06553 16/09/2020 LEONARD-CLAUDIU BUIANU CLUBLUL SPORTIV CALAIS
MANGALIA CSCM

26 M 2020 06554 16/09/2020 LEONARD-CLAUDIU BUIANU FESTIVALUL Callatis
MANGALIA

27 M 2020 06555 16/09/2020 S.C. TERAMED SANTE S.R.L. TeraMed Sante

28 M 2020 06556 16/09/2020 AUTOCARDO - SOLUȚII
INTEGRATE S.R.L.

Madame prăvălie cu dichis

29 M 2020 06557 16/09/2020 TEODOR HUEALA

30 M 2020 06558 16/09/2020 TEODOR HUEALA SNOWY LIZARD

31 M 2020 06559 16/09/2020 DISPECERAT CONSTANTA
TAXI S.R.L.

CT taxi

32 M 2020 06560 16/09/2020 ATELIERELE POEMI SRL POEMI
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(210) M 2020 06327
(151) 16/09/2020
(732) EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.,

STR. CĂPȘUNILOR, NR. 22, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALUL MARE, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO
MILLIONAIRE PROSECCO

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, furnizare de
informații privind comerțul exterior, furnizare de
informații în materie de comerț, consultanță
privind comerțul în barter, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate

de bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel
descărcabile, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate
de galerii de artă, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local.

───────

(210) M 2020 06355
(151) 16/09/2020
(732) NADINE-EMILIE APOSTOLESCU,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 2A, ET. 3, AP. 9, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PRINCEPS Bonitatem
Disciplinam Scientiam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2559bf), galben (HEX #d8bd00, HEX
#dabf00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #FFFFFF)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2020 06527
(151) 16/09/2020
(732) DUMITRU-MIHAIL NICOLESCU,

STR. AEROPORTULUI, NR. 1D,
BL. 3, ET. DEMISOL, AP. 3, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

LUPUL SECUIAN
naturae et familia

OGRADA CU BUNATATI

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne și produse din carne, peste, carne
de pasăre de curte, carne de pasăre de vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, brânza,
unt, iaurt, legume decojite, legume congelate,
legume amestecate, legume procesate, legume
uscate, legume gătite, legume conservate,
legume tăiate, burgeri din legume, legume
în conservă, legume în saramură, conserve
cu legume, conserve de legume, piure de
legume, supe de legume, salate de legume,
chipsuri de legume, paste de legume, legume
pre-tăiate, produse din legume preparate,
legume preparate la grătar, mâncăruri cu
legume preparate, legume uscate prin înghețare,
extracte din legume pentru gătit, preparate

pentru supă de legume, sucuri de legume pentru
gătit, gustări pe bază de legume, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, produse tartinabile pe
bază de legume, concentrate din suc de legume
pentru alimente, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, paste de
fructe și legume, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte.

───────

(210) M 2020 06528
(151) 16/09/2020
(732) MEDIAUNO SRL, STR. TURNUL

EIFFEL NR. 54, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ÎMPREUNĂ

PROTEJĂM ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06529
(151) 16/09/2020
(732) MONICA GABRIELA IONIŢĂ,

STR. MARIA CUNTAN NR. 1, BL.
S40, SC. 3, ET. 6, AP. 95, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

bugz

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurți de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, șaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pemuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă/
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/ protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu LED-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbătești/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka)

pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi, mănuși
de schi, fuste, pantaloni scurți tip fustă,
bonete, măști de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete branțuri, tălpi pentru încălțăminte,
ghetre/șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare ciorapi care absorb transpirația,
lenjerie de corp care absoarbe transpirația/
desuuri care absorb transpirația, ciorapi
care absorb transpirația, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanți,
bombeuri pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi
pentru manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am), turbane, chiloți, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălțăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06530
(151) 16/09/2020
(732) PLASTOR TRADING, STR. J.

GUTENBERG NR. 24, JUDEŢ
BIHOR , ORADEA, 410547, BIHOR,
ROMANIA

(540)

plastor TRADING
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01

(591) Culori revendicate:bordeaux (Pantone
4102C), galben (Pantone 108C)

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, șervețele
pentru bebeluși impregnate cu preparate de
curățare.
6. Coșuri metalice, instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, lăzi metalice/ containere
metalice, containere metalice pentru depozitarea
substanțelor acide, containere metalice
(depozitare, transport), scări metalice, trepte
(scări) din metal, dulapuri pentru scule din metal,
goale, cutii de scule din metal, goale, palţi de
transport din metal, tăvi metalice, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului.
8. Cuțite ceramice, satâre (cuțite), tacâmuri,
cuțite, tăietoare de fructe, curățitoare de fructe,
polonice (unelte de mână), mojare pentru
sfărâmare (unelte de mână), cuțite pentru
pizza, neelectrice, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri)/articole pentru masă (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de masă, furculițe și linguri de
plastic, cuțite de masă, furculițe și linguri pentru
bebeluși, desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice.
16. Saci de gunoi din hârtie sau plastic, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic
cu bule pentru împachetat sau ambalat, reglete
pentru tipografi.
20. Cutii din lemn sau plastic, monturi
pentru perii, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, cutii
pentru jucării, șezlonguri, clipsuri din plastic
pentru sigilarea pungilor, containere, nemetalice
(depozitare, transport), organizatoare pentru
bijuterii, containere pentru ambalare din plastic.
21. Coșuri pentru uz casnic, coșuri de pâine
de uz casnic, mături, articole de periat,
perii, perii pentru încălțăminte, perii pentru
curățarea rezervoarelor și containerelor, găleți/
vedre, bătătoare de covoare (ustensile de
mână), cârlige de rufe, piepteni, seturi de oale
pentru gătit, oale de gătit, perii pentru spălarea
veselei, tăvi, ghivece de flori, tigăi pentru prăjit,
pâlnii, mese de călcat, ustensile de bucătărie,
mopuri, perii pentru unghii, lavete cu fibră
abrazivă/ lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, bureți pentru uz casnic, stropitori, perii
de toaletă, periuțe de dinți, ustensile pentru
uz casnic, coșuri pentru deșeurile din hârtie,
jardiniere.
24. Mănuși de baie, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate,

lenjerie de pat, pături pentru pat, draperii din
material textil sau plastic, prosoape de față
din material textil, fețe de perne, cearșafuri
(textile), fețe de masă, nu din hârtie, prosoape
din material textil.
27. Covorașe de baie, covoare/carpete,
covorașe de intrare, covorașe/preșuri, covoare
antiderapante.

───────

(210) M 2020 06531
(151) 16/09/2020
(732) ADRIAN CORDUNEANU, STR

OBOR NR 18, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Topi

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

(591) Culori revendicate:galben, galben
deschis, verde deschis, albastru,
portocaliu, roz, roşu

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2020 06532
(151) 16/09/2020
(732) SPRING DOR, STR. DROPIA

NR. 16BIS, CAMERA 2, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Buchet cu dor

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

31. Aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori uscate în scopuri
decorative, aranjamente florale uscate, buchete
de flori uscate, buchete din flori naturale,
buchete din flori uscate, coroane de flori funerare
naturale, coronițe din flori uscate, corsaje
din flori proaspete, decorații florale (uscate),
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni florale
(proaspete), flori conservate, flori conservate
pentru decorare, flori tăiate, flori uscate,
flori uscate pentru decorare, ghirlande din
flori naturale, trandafiri proaspeţi, trandafiri
chinezești, trandafiri vii, ghirlande de flori
naturale, ferigi proaspete, ferigă proaspătă
(gosari), căptușeli pentru coșuri suspendate
(mușchi), coronate din ierburi uscate de uz
decorativ, coroane de flori proaspăt tăiate, plante
cu flori, plante cu frunze, plante de aloe vera,
plante de apartament, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante comestibile naturale
(neprelucrate), plante naturale, plante în ghiveci,
plante proaspete, plante uscate pentru decorare,
plante verzi naturale de uz decorativ, plante
și flori naturale, răsaduri, trandafiri (plante
proaspete).

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
editare a produselor de imprimerie publicitare,
distribuire de materiale publicitare, consultanţă
privind organizarea, economia şi administrarea
întreprinderilor, servicii de marketing, asistenţă
în managementul afacerilor, consultant în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, studii de marketing,
studiu de piaţă şi analiza studiului de
piaţă, intermediere comercial-profesională la
cumpărarea şi vânzarea, importul şi exportul,
precum şi servicii de vânzare cu ridicata,
cu amănuntul, inclusiv online cu privire la
ghivece de flori, tăviţe pentru ghivece de flori,
farfurioare pentru ghivece de flori, piedestale
pentru ghivece de flori, suporturi pentru ghivece
de flori, vaze, jardiniere, boluri pentru flori, coşuri
pentru flori, coşuri pentru plante, coşuri împletite
pentru plante, ghivece pentru plante, vase
pentru plante, boluri pentru plante, recipiente
pentru replantarea plantelor, produse agricole,
horticole, forestiere şi cereale, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
bulbi de flori, decoraţiuni florale, decoraţiuni
florale naturale, aranjamente florale, produse
diverse produse comerciale, organizarea de
evenimente pentru scopuri publicitare si/sau
comerciale, servicii de consultanţă, instructiuni
si informatii privind serviciile sus-mentionate,
serviciile menţionate anterior, de asemenea
prin intermediul reţelelor electronice, precum
internetul, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: aranjamente
de flori artificiale, artă horticulturii ornamentale
artificiale, bonsai artificiali, buchete din flori
artificiale, coroane artificiale, coroane din flori
artificiale, coronițe artificiale de Crăciun, coronițe
artificiale de Crăciun cu lumini incorporate,
corsaje artificiale, flori artificiale, flori artificiale
din materiale textile, flori artificiale de hârtie,
flori artificiale din materiale plastic, flori artificiale
pentru articole de îmbrăcăminte, flori de mătase,
frunziș artificial de interior, ghirlande artificiale,
ghirlande artificiale de Crăciun, ghirlande și
coroane artificiale, plante artificiale, plante
artificiale pentru exterior.

───────
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(210) M 2020 06533
(151) 16/09/2020
(732) NAPARIS HOTELS SRL, STR.

BRÂNDUŞELOR NR. 9, BL. 9A,
ET. 3, AP. 17, JUD. PRAHOVA ,
SINAIA, 106100, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
VALEA COCOREI

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

39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor).
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de restaurante pentru turiști.

───────

(210) M 2020 06534
(151) 16/09/2020
(732) IRIMIE, BASARAB, RUGE, POP,

ANDREI SCA, STR. HAIDUCULUI
NR. 6, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

VERTIS LEGAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.07; 26.11.08

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 06535
(151) 16/09/2020
(732) TRINITY COLLECTION S.R.L.,

CALEA MOŞILOR NR. 294, BL.
42, SC. B, ET. 4, AP. 55, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

TR TRIBERG

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
21. Ustensile de bucătărie, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), forme
(ustensile de bucătărie).
24. Pânză, prosoape de faţă din material textil,
textile pentru baie (exceptând îmbrăcămintea),
lenjerie de pat, ţesătură, materiale textile de
filtrare, cearşafuri (textile)
28. Jucării, blocuri de construcţie (jucării), drone
(jucării), discuri zburătoare (jucării), jucării de
pluş, titirezi (jucării).

───────
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(210) M 2020 06537
(151) 16/09/2020
(732) VELVET SKIN SRL, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 27, BL. Y9C,
AP. 29, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Velvet Skin

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 29.01.15;
27.07.25

(591) Culori revendicate:alb,negru, gri, mov
(R164 G80 B161), roz (R243 G49
B170), albastru inchis (R41 G113
B170), blue (R47 G207 B228), verde
deschis (R67 G245 B27), galben (R206
G245 B70), portocaliu (R232 G139 B7),
maro (R147 G114 B94)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06538
(151) 16/09/2020
(732) R.R.G. GUARD&SECURITY

SRL, STR. RODULUI NR. 26,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RRG SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.25; 29.01.13; 01.01.02;
24.07.01

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
personale.

───────
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(210) M 2020 06539
(151) 16/09/2020
(732) CORNEL GHEORGHE IGNA, STR.

BISCARIA NR. 110, JUDEȚUL
HUNEDOARA, SIMERIA, 335900,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

iGNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11; 24.15.11

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
2766C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06540
(151) 16/09/2020
(732) BIANCO GROUP SRL, STR.

ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD
NR. 18, SAD 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE
MURANI - din 1781 -

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 07.01.09; 24.09.03; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante fast-food, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de camping pentru turiști (cazare),
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
servicii de cazare hotelieră, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), organizare de cazare
temporară, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de cazare pentru vacanțe, cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
spații și material (tarabe, mese) pentru târguri și
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expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
local public.

───────

(210) M 2020 06542
(151) 16/09/2020
(732) ACADEMIA DE ȘTIINȚE

MEDICALE DIN ROMÂNIA,
SOSEAUA STEFAN CEL
MARE NR. 19-21, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE
STIINTE MEDICALE
DIN ROMANIA 1935

(531) Clasificare Viena:
02.01.22; 03.07.03; 03.11.01; 05.03.17;
24.17.02; 26.01.01; 27.05.01; 27.07.01

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

41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de

instruire, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, studii clinice, stocarea electronică
a datelor, cercetare medicală, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
analiza apei.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de inseminare
artificială, servicii de bănci de sânge, servicii
stomatologice, servicii de fertilizare in vitro,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, terapie
asistată cu animale, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic şi tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilitaţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de sanatorii, terapie
logopedică, servicii de telemedicină, servicii de
terapie.

───────

(210) M 2020 06543
(151) 16/09/2020
(732) CENTRUL EUROPEAN DE

DESPAGUBIRI SRL, STRADA
FAGARAS NR. 21, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

cede CENTRUL EUROPEAN
DE DESPAGUBIRI
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(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
compensare, financiară, subscrierea asigurărilor
de viaţă, procesarea cererilor de despăgubiri,
acordare de consultanță (financiară) experților
care evaluează cererile de despăgubiri,
consultanţă în asigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, servicii financiare.

───────

(210) M 2020 06545
(151) 16/09/2020
(732) DECEBAL SECURITY SRL,

STRADA ALMAS NR. 275, JUD.
ARAD, ARAD, 317005, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

DECEBAL SECURITY

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.04; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06547
(151) 16/09/2020
(732) GEORGE-EMANUEL NICU, STR.

BASARABILOR NR. 45, BL. 7, SC.
D, ET. 1, AP. 5, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

5K Bio Cleaning Home
& Institutional Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.11; 05.01.16

(591) Culori revendicate:mov, verde deschis,
verde închis, gri, alb

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, săpun de proveniență bio
pentru mâini și față, detergenți lichizi de spălat
vase, detergenți lichizi pentru mașini de spălat
vase, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, produse pentru curățarea pardoselilor
(ceramică și lemn tare), ceară pentru mobilă,
produse pentru curățarea mobilierului, creme
pentru articole din piele, produse de curățare
a toaletei, preparate pentru curățarea sticlei,
soluții pentru curățarea covoarelor și textilelor,
neutralizator cu miros pentru rufe și universal,
produse pre tratament pentru curățarea petelor
de pe rufe, soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate online pentru terți, și anume,
furnizarea de spațiu publicitar pe site-uri web
pe Internet, Servicii publicitare și promoționale
pentru a facilita vânzarea de produse și
servicii de către terți pe o rețea globală de
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comunicații, operarea piețelor online pentru
vânzători și cumpărători, promovarea produselor
și serviciilor terților, Servicii de vânzare pe
internet, Promovarea vânzărilor, inclusiv în
numele unor terți, servicii de comparare a
prețurilor, servicii pentru colectarea de informații
statistice, cantitative și calitative în legătură cu
vânzarea și revânzarea articolelor și serviciilor
printr-o rețea globală de calculatoare, informații
comerciale și consiliere către consumator,
servicii de agenţii import și export, comenzi
de servicii (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau en-gros, în magazine și/
sau prin intermediul computerelor și rețelelor
de comunicații globale, toate cele menționate
anterior în legătură cu preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, săpun de
proveniență bio pentru mâini și față, detergenți
lichizi de spălat vase, detergenți lichizi pentru
mașini de spălat vase, detergenți pentru rufe,
balsamuri pentru rufe, produse pentru curățarea
pardoselilor (ceramică și lemn tare), ceară pentru
mobilă, produse pentru curățarea mobilierului,
creme pentru articole din piele, produse de
curățare a toaletei, preparate pentru curățarea
sticlei, soluții pentru curățarea covoarelor și
textilelor, neutralizator cu miros pentru rufe
și universal, produse pre tratament pentru
curățarea petelor de pe rufe, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor.

───────

(210) M 2020 06548
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
Zenobilin

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06549
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
Cholebilin

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06550
(151) 16/09/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
Bilozen

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice și suplimente de uz medical.

───────
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(210) M 2020 06551
(151) 16/09/2020
(732) S.C. BENEDETTO CASA S.R.L.,

STR. CONCORDIEI NR. 24,
CAMERA 2, SAT MOȘNIȚA
VECHE, JUD. TIMIȘ, COMUNA
MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ, 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)

O oază de liniște
în inima Banatului

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
02.09.01

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de catering hotelier, organizare
de mese la hoteluri, servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2020 06552
(151) 16/09/2020
(732) S.C. NEKTUR BRANDS S.R.L.,

INTRAREA MONOLITULUI
NR. 23-31, ET. 9, AP. 904, ,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Nektur

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

5. Suplimente alimentare de uz medical și
preparate dietetice.
25. Îmbrăcăminte.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și
grăsimi alimentare.
34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice și arome și soluții pentru acestea.

───────
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(210) M 2020 06553
(151) 16/09/2020
(732) LEONARD-CLAUDIU BUIANU,

STR. CONSTANȚEI NR. 16B,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLUBLUL SPORTIV
CALAIS MANGALIA CSCM

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.19;
07.01.06

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

clase:
41. Activități sportive, servicii de club sportiv.

───────

(210) M 2020 06554
(151) 16/09/2020
(732) LEONARD-CLAUDIU BUIANU,

STR. CONSTANȚEI NR. 16B,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL
Callatis MANGALIA

(591) Culori revendicate:galben, turcoaz,
albastru închis

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

41. Divertisment, activități culturale, organizarea
de festivaluri de muzică.

───────

(210) M 2020 06555
(151) 16/09/2020
(732) S.C. TERAMED SANTE S.R.L., DN

15A, KM 45+500, SAT SĂRĂȚEL,
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
427301, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TeraMed Sante
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485

C), albastru (Pantone 541 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, biocide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06556
(151) 16/09/2020
(732) AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE S.R.L., STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 12, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Madame prăvălie cu dichis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.03.23

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

clase:

30. Drajeuri romboidale (cofetărie), jeleuri de
fructe (cofetărie), șerbeturi (produse de
cofetărie), produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, bezele moi (produse de
cofetărie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie din
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din fructe, drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie pe bază de făină
, ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
produse de cofetărie pe
bază de migdale, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse de
cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, batoane pentru gustări conținând un
amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie, specialități de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie),
amestecuri de patiserie, rulouri (produse de
patiserie), pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu ciocolată, deserturi preparate
(produse de patiserie), produse de
patiserie cu fructe, coji pentru monaka (produse
de cofetărie), produse de patiserie conținând
crème, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), produse de
patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse de
patiserie care conțin fructe, produse
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de patiserie umplute cu fructe, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie pe bază de
portocale, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie cu umpluturi
de fructe, produse de patiserie cu semințe de
mac, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și
legume, produse de cofetărie cu gheață, drajeuri
(produse de cofetărie
nemedicinale), chipsuri de cofetărie pentru copt,
produse de cofetărie cu înghețată
, produse de cofetărie învelite în ciocolată, nuci
trase în ciocolată (produse de cofetărie), produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie pe bază de arahide, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor
de ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, prăjituri, preparate pentru
prăjituri, prăjitură cu migdale, prăjitură de malt,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri pentru ceai, arome
pentru prăjituri,
aluat pentru prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjitură din melasă, prăjituri cu cremă,
glazură pentru prăjituri, glazuri pentru prăjituri,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu
migdale, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri mici
cu ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele
tip acadea, praf pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri cu blat pufos congelate, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, prăjituri din aluat prăjit
(karintoh), gustări tip prăjitură din orez, prăjituri
din orez zdrobit
(mochi), prăjituri pe bază de înghețată,
decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
prăjitură din drojdie de bere, prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, arome pentru prăjituri, altele
decât uleiurile esențiale, prăjitură de orez în
formă de semilună (songpyeon), umpluturi pe
bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, produse de patiserie daneze din
foitaj, pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu

fructe, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
produse de brutărie, amestecuri
pentru produse de brutărie, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie,
pâine, pâine indiană, chifle moi (pâine), pâine la
aburi, prăjitură cu pâine,
sopapillas (pâine prăjită), aluat de pâine, pâine
fără gluten, pâine pita, pâine
crocantă, pâine integrala, pâine prăjită, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine
semicoaptă, pâine proaspătă, pâine
multicereale, biscuiți din pâine, batoane de
pâine, hamburgeri în pâine (sandvișuri), pâine
cu umplutură, pâine și chifle, pesmet din pâine,
pâine prăjită (biscuiți), pâine de malt, pâine nan
(indiană), amestecuri pentru
pâine, concentrate de pâine, pâine cu usturoi,
pâine de secară, pâine cu stafide,
pâine umplută cu fructe, pâine făcută cu drojdie,
pâine aromată cu condimente,
rulouri de pâine umplute, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine coaptă în prealabil,
rulouri de pâine daneză, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de
soia, pâine sub formă de bastoane, pâine
nedospită în foi subțiri, preparat de
pâine cu malt, pâine cu bicarbonat de sodiu,
pâine cu fasole roșie dulce,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare,
gustări care constau în principal din pâine,
amestecuri pe bază de pâine pentru
umpluturi, aditivi pentru pâine din preparate pe
bază de cereale, amestecuri pentru
pâine integrală, pateuri (patiserie).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea.
43. Restaurante de delicatese, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 06557
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, BLD.

STADIONULUI BL. 11A2, SC. A,
ET. 1, AP. 6, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.11.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.
38. Servicii de telecomunicații.
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 06558
(151) 16/09/2020
(732) TEODOR HUEALA, BLD.

STADIONULUI BL. 11A2, SC. A,
ET. 1, AP. 6, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)
SNOWY LIZARD

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.
38. Servicii de telecomunicații.
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 06559
(151) 16/09/2020
(732) DISPECERAT CONSTANTA TAXI

S.R.L., STR. PESCARILOR NR. 69,
BL. FZ26, ET. 8, AP. 30, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CT taxi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05

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

clase:
38. Servicii de transmitere de date printr-o rețea
de telecomunicații, servicii de
dispecerat, servicii de telecomunicații, servicii de
comunicații , trimiterea de
mesaje, comunicaţii prin telefoanele celulare ,
servicii de comunicații telefonice
pentru automobile, furnizare de comunicații prin
telefon, servicii de transmisie,
furnizare de comunicații prin radio, transmisie
electronică de date, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
radiocomunicații mobile, servicii de rețele de
radiocomunicații.
39. Servicii de taxi, organizarea transportului cu
taxiul, transport de
călători în taxi, furnizare de servicii de rezervare
de taxiuri prin aplicații mobile.

───────

(210) M 2020 06560
(151) 16/09/2020
(732) ATELIERELE POEMI SRL, STR.

TIMOTEI POPOVICI NR. 10, AP. 3,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550164,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
POEMI

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

21. Vase, vase întinse, vase ignifuge, vase
sacrale, vase ramekin, vase adânci, vase
din sticlă, vase pentru gratinare, vase pentru sos,
vase din lut, vase de ceramică,
vase pot pourri, vase pentru cuptor, vase pentru
amestecare, vase pentru muștar,
vase pentru condimente, capace pentru vase,
vase din ceramică, vase pentru servit,
vase de lut, vase de bijuterii, vase pentru unt,
vase pentru prăjit, vase de bucătărie,
vase pentru bucătărie, boluri din plastic (vase),
vase domestice termoizolate din
porțelan, vase din cositor pentru brutărie, vase
pentru copt din ceramică, vase din
sticlă pentru fructe, vase de copt din porțelan,
vase de așezat în mijlocul meselor,
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, vase pentru copt la cuptor și servit
la masă, vaze, vaze conice, vaze
pentru flori, vaze din sticlă, urne fiind vaze, vaze
pentru podea, vaze, nu din metal
prețios, vaze din ceramică pentru podea, vaze
din sticlă pentru podea, vaze din lut
pentru podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
de flori din metale prețioase, tăvi
de tacâmuri, bețișoare chinezești (tacâmuri),
servicii de masă din porțelan
chinezesc (excluzând tacâmurile), farfurii,
farfurioare, farfurii suvenir, farfurii
comemorative, farfurii decorative, farfurii de
colecție, farfurii din sticlă, farfurii și
suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
difuzarea de uleiuri aromatice, seturi de
cafea formate din cești și farfurii, pahare (veselă
de băut), suporturi din porțelan
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pentru pahare, suporturi pentru pahare (articole
de masă), căni, căni din ceramică,
cești și căni, căni de cafea, suporturi pentru căni,
căni de porțelan, căni de băut, căni confecționate
din ceramică, căni de ceai (yunomi), căni
realizate din plastic, căni de dimensiuni mici,
căni cu pereți dubli, căni fabricate din porțelan,
căni confecționate din porțelan, căni fabricate
din materiale ceramice, căni confecționate din
porțelan fin, căni de băut confecționate din
porțelan, platouri (veselă), platouri pentru
aperitive, tăvi (platouri de servit), platouri cu
capac pentru brânzeturi, platouri cu
capac pentru servirea legumelor, platouri de
servire din metale prețioase, platouri cu
capac pentru prăjituri sau torturi, boluri pentru
decorațiuni florale, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, recipiente ceramică, ghivece din
ceramică, cutii de ceramică, cutii din
ceramică, veselă din ceramică, ghivece de
ceramică, pușculițe din ceramică, plăci
de ceramic, plăci din ceramic pentru uz
casnic, ornamente din ceramică, ornamente de
ceramică,
statuete din ceramică, sculpturi din ceramică,
crăticioare din ceramică, statuete de
ceramică, produse ceramice pentru menaj,
ornamente confecționate din ceramică
, figurine realizate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, servicii de
cafea de ceramică, cutii de ceramică pentru
monede, produse din ceramică pentru
bucătărie, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în
3D, vase de uz casnic termoizolate de ceramică,
statui din porțelan, ceramică, lut
sau sticlă, ceramică emailată în trei culori pentru
uz casnic (Sancai din dinastia Tang), lucrări de
artă
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, porțelanuri, porțelan decorativ,
pușculițe din porțelan, ouă de porțelan, cutii din
porțelan, plăci din porțelan,
bibelouri de porțelan, sculpturi din porțelan,
figurine din porțelan, ghivece de porțelan,
figurine realizate din porțelan, servicii de cafea
din porțelan, figurine
ornamentale realizate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din porțelan,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
obiecte de artă din porțelan, pamânt
ars sau sticlă, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă,
figurine din teracotă, busturi din porțelan,

teracotă sau sticlă, artă murală din teracotă în
3D, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din teracotă, lucrări
de artă din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, obiecte de
artă din porțelan, artă murală din
porțelan în 3D, artă murală din sticlă în 3D, artă
murală din lut ars în 3D, boluri,
boluri pentru flori, boluri pentru bomboane, boluri
pentru servit, boluri pentru bărbierit,
boluri de amestecat, boluri pentru dulciuri
(zaharicale), boluri pentru servit (hachi),
boluri din metale prețioase pentru uz casnic,
boluri japoneze pentru orez (chawan), recipiente
pentru
flori, recipiente pentru condimente, recipiente
pentru oțet, recipiente
pentru bucătărie, recipiente pentru pâine,
recipiente pentru băuturi, recipiente pentru
potpourri, recipiente pentru cosmetice,
recipiente de băut, recipiente (baloane de
sticlă), răcitoare pentru băuturi (recipiente),
recipiente de uz casnic,
recipiente pentru băut, recipiente de ceai
portabile, sticle din sticlă (recipiente),
recipiente pentru reamenajarea plantelor, palete
(accesorii pentru masă), accesorii
de rulare pentru sushi, coșuri de picnic cu
accesorii, inele pentru prosoape (accesorii
de baie).
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, expoziții comerciale și
servicii expoziționale cu scop commercial și de
publicitate, organizare de
expoziții comerciale, servicii de expoziție pentru
marfă, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale, realizare de expoziții în
scopuri comerciale, organizare de
expoziții în scopuri publicitare, expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, promovare și realizare de expoziții
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expoziții în scop
comercial, organizare de
expoziții în scopuri comerciale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale,
organizare și coordonare de expoziții în scop
comercial, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri
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publicitare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovarea
vânzărilor, vânzare prin licitație
publică, promovarea vânzărilor pentru terți,
demonstrație de vânzare (pentru terți),
informații despre vânzarea de produse, servicii
de promovare a vânzărilor,
administrare în materie de metode de vânzare,
promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă în
contul terților, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, prezentare de
bunuri si servicii, servicii publicitare în
materie de prestații comerciale, servicii
promoționale comerciale, organizare de
demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de administrare a
afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor realizate
într-o rețea informatică globală,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare,
furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informații și asistență comerciale

pentru consumatori, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui
registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de
date, servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare.
40. Prelucrarea ceramicii, arderea ceramicii,
smălțuirea ceramicii, tratarea
materialelor pentru fabricarea articolelor
ceramice, fabricație la comandă de
componente turnate.
41. Expoziții de artă, organizare de expoziții
educaționale, servicii de expoziții de artă,
organizare de expoziții pentru divertisment,
realizare de expoziții cu scopuri
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de expoziții în
scopuri culturale, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, organizarea de expoziții cu scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
educative, coordonare de
expoziții în scopuri recreative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop cultural
și educativ,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
organizare și pregătire de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative,
cursuri de instruire în tabere educative,
organizarea de demonstraţii în scop de instruire,
organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizarea de
festivaluri, organizarea de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri
pentru divertisment, cursuri de instruire,
organizarea de seminarii referitoare la instruire,
servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online, printr-un link de telecomunicaţii,
organizarea şi coordonarea de
seminarii şi ateliere de lucru, organizarea de
prezentări în scop de instruire,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
ateliere de lucru, servicii de consultanţă şi
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informare referitoare la pregătire, coordonarea şi
organizarea de ateliere de lucru,
servicii educative şi de instruire, servicii de
expoziţii de artă, servicii de galerii de artă,
ateliere recreative, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare
de ateliere și seminare, coordonare de ateliere
de pregătire profesională,
coordonare de ateliere educative în domeniul
afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare de
ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare și coordonare de
ateliere și seminare de autoconștientizare,
realizare, coordonare și organizare de ateliere de
lucru (instruire),
organizare de ateliere de lucru și seminarii în
aprecierea artei, organizare și
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), formare complementară,
formare continuă, cursuri de formare avansată,
închiriere de lucrări de artă, servicii
de galerii de artă, servicii specifice galeriilor de
artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, organizarea de concursuri
educative, organizare de concursuri
(divertisment), administrare (organizare) de
concursuri.
42. Decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design de
decorațiuni interioare pentru magazine,
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare pentru
locuințe, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru birouri,
servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii de
proiectare la comandă, întocmire de rapoarte cu
privire la design de artă grafică,
design grafic, design arhitectural, design
industrial, design de modele, design artistic
comercial, design de produs, stilism (design
industrial), design de mobilier, design de
bijuterii, artă grafică și design, design grafic și
industrial.
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