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Cereri Mărci publicate în 24/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01107 17/02/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. DETRIX VITAMINA D3

NATURALA

2 M 2020 01108 17/02/2020 SC HERBAGETICA SRL DETRIX

3 M 2020 01160 17/02/2020 ATELIER DALMA SRL Cadouri de Poveste

4 M 2020 01161 17/02/2020 AGROMIR STORE S.R.L. TATKO

5 M 2020 01162 17/02/2020 S.C. POWERSPORTS S.R.L. POWER SPORTS

6 M 2020 01163 17/02/2020 S.C. LAGUNA ALBASTRA
S.R.L.

transmec

7 M 2020 01164 17/02/2020 S.C. SELMA INTERNATIONAL
S.R.L.

ARMONIA RESIDENCE

8 M 2020 01165 17/02/2020 RAREŞ-FLORIN IONESCU BUCOVINA SKI FEST

9 M 2020 01166 17/02/2020 NISS MODE SRL NISS MODE We make you look
good. Always.

10 M 2020 01167 17/02/2020 SC AVIAGRO INVEST SRL AGORA

11 M 2020 01168 17/02/2020 SC AVIAGRO INVEST SRL MIKAN

12 M 2020 01169 17/02/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL SHABD

13 M 2020 01170 17/02/2020 VIOREL STOIAN Memorie şi Identitate Culturală
MemIDCult

14 M 2020 01172 17/02/2020 CRISTIAN BUCUREŞTIANU CODRU 2020

15 M 2020 01173 17/02/2020 SPEED TRANS PARTIAL
LOGISTIC SRL

THANK YOU HAVE A GOOD
DAY!

16 M 2020 01174 17/02/2020 TRAIAN BUŞE ACADEMIA DE DRIFT TBD

17 M 2020 01175 17/02/2020 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

Oksana Mukha

18 M 2020 01176 17/02/2020 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

Niro V

19 M 2020 01178 17/02/2020 Daniela Barbura
Daniel-Radu Schipor

ASCON

20 M 2020 01179 17/02/2020 LIMITED LIABILITY COMPANY
"ZANITA"

VIVID BANK

21 M 2020 01180 17/02/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV BEEF CLUB

22 M 2020 01181 17/02/2020 ASOCIATIA BASCHET CLUB
SLAM

SBA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 01182 17/02/2020 ASOCIATIA BASCHET CLUB

SLAM
BASCHET CLUB SLAM

24 M 2020 01183 17/02/2020 ASOCIATIA BASCHET CLUB
SLAM

SINCE 1999 SLAM
BASKETBALL ACADEMY

25 M 2020 01184 17/02/2020 MULTI AMENAJARI SRL VIVO SUITES

26 M 2020 01185 17/02/2020 ANIMACCORD LTD Masha și Ursul

27 M 2020 01186 17/02/2020 Milandre MG SRL Olé!

28 M 2020 01187 17/02/2020 CRISTIAN-FLORIN GUIAS kixart

29 M 2020 01188 17/02/2020 SC TAURUS CONSTUR SRL KA KAYUS

30 M 2020 01189 17/02/2020 SCA DELEANU VASILE -
AVOCATI

CLUJUST

31 M 2020 01190 17/02/2020 MARIUS-SIMION SIGARTĂU-
SÎNGEORZAN

Paravane Decorative Decorative
Screens

32 M 2020 01191 17/02/2020 SC OZONE PARK INVEST SRL OZONE RESIDENCE

33 M 2020 01192 17/02/2020 SC IDEAL PROFILE
DISTRIBUTION SRL

Wood Doors

34 M 2020 01196 17/02/2020 OPUS LAND DEVELOPMENT
SA

COSMO

35 M 2020 01197 17/02/2020 Ciprian-Iosif Benga BRANUL NOSTRU, Branul stră-
stră nepoților noștri

36 M 2020 01198 17/02/2020 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL fel de feluri

37 M 2020 01199 17/02/2020 SC CASA STIL
INTERNATIONAL SRL

arde.ro

38 M 2020 01200 17/02/2020 SC CASA STIL
INTERNATIONAL SRL

PHOENIX
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(210) M 2020 01107
(151) 17/02/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DETRIX VITAMINA

D3 NATURALA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01108
(151) 17/02/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085 BIS,
JUDEŢUL BRAŞOV, PODU OLT,
ROMANIA

(540)
DETRIX

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01160
(151) 17/02/2020
(732) ATELIER DALMA SRL, STR. A.

I. CUZA, NR. 32, ET. 1, BIROU 1,
JUD. ILFOV, TUNARI, ROMANIA

(540)
Cadouri de Poveste

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01161
(151) 17/02/2020
(732) AGROMIR STORE S.R.L., STR.

MIRON COSTIN NR. 61C, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, 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)

TATKO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope (pneuri), anvelope agricole,
industriale şi turisme, suporturi şi huse pentru
anvelope, lanţuri şi dispozitive antiderapante
pentru anvelope, petice din cauciuc, adezive
pentru repararea camerelor sau anvelopelor.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
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a anvelopelor (pneuri), anvelopelor agricole,
industriale şi turisme, a suporturilor şi huselor
pentru anvelope, lanţurilor şi dispozitivelor
antiderapante pentru anvelope şi a peticelor din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor sau
anvelopelor, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere comod aceste produse din magazine
de desfacere cu ridicata sau cu amanuntul,
din cataloage cu livrare prin corespondenţă
sau media electronică, şi anume de pe site-uri
web, realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legatură
cu aceste produse, naţionale şi/ sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă,
servicii de agenţii de import export, servicii oferite
de lanţuri de magazine, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate, distribuţie
de reclame, publicitate online, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, servicii de
informaţii comerciale, organizare, coordonare
şi planificare târguri şi expoziţii cu caracter
publicitar şi commercial.
37. Servicii de service, echilibrarea, întreţinerea
şi repararea anvelopelor, vulcanizare, montare şi
reparatii de anvelope.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
distribuţie şi livrare de anvelope agricole,
industriale şi turisme.

───────

(210) M 2020 01162
(151) 17/02/2020
(732) S.C. POWERSPORTS S.R.L., STR.

BRĂDETULUI NR. 57 A, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
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)

POWER SPORTS

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

clase:
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 01163
(151) 17/02/2020
(732) S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L.,

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, 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)
transmec

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01164
(151) 17/02/2020
(732) S.C. SELMA INTERNATIONAL

S.R.L., STR. REPUBLICII NR. 101,
COMUNA SANPETRU, BRAȘOV,
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)
ARMONIA RESIDENCE

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

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)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
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)

───────

(210) M 2020 01165
(151) 17/02/2020
(732) RAREŞ-FLORIN IONESCU, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 2, SC.
E, ET. 1, AP. 75, JUD. SUCEAVA,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC,
SUCEAVA, 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)

BUCOVINA SKI FEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.07; 26.11.10

(591) Culori revendicate:mov, portocaliu,
galben, verde, negru

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
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de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi
pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse, respectiv: hârtie, carton, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie,
materiale pentru artişti, articole de birou,
material didactic, materiale pentru ambalaj,
textile, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
genţi, curele, accesorii, huse de telefon, pălării,
portofele, accesorii vestimentare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul de produse, respectiv:
hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, materiale pentru artişti,
articole de birou, material didactic, materiale
pentru ambalaj textile, articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte, genţi, curele, accesorii, huse de
telefon, pălării, portofele, accesorii vestimentare,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amanuntul pentru produse, respectiv:
hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, materiale pentru artişti,
articole de birou, material didactic, materiale
pentru ambalaj, textile, articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte, genţi, curele, accesorii, huse de
telefon, pălării, portofele, accesorii vestimentare,
servicii de publicitate referitoare la produsele:
hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, materiale pentru artişti,
articole de birou, material didactic, materiale
pentru ambalaj, textile, articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte, genţi, curele, accesorii, huse de
telefon, pălării, portofele, accesorii vestimentare.
38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2020 01166
(151) 17/02/2020
(732) NISS MODE SRL , STR. AUREL

VLAICU-OBOR NR. 585, PARCELA
A585/2/2 LOT1, JUD. CONSTANŢA
, CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

NISS MODE We make
you look good. Always.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01167
(151) 17/02/2020
(732) SC AVIAGRO INVEST SRL, STR.

COSTACHE NEGRI NR. 219, JUD.
BACĂU, TÂRGU OCNA, BACĂU,
ROMANIA

(540)
AGORA

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
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───────

(210) M 2020 01168
(151) 17/02/2020
(732) SC AVIAGRO INVEST SRL, STR.

COSTACHE NEGRI NR. 219, JUD.
BACĂU, TÂRGU OCNA, BACĂU,
ROMANIA

(540)
MIKAN

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 01169
(151) 17/02/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SHABD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 01.03.02

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale/uleiuri eterice,
parfumuri, parfumerie, loţiuni după ras,

balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cosmetice, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, şampoane uscate, loţiuni de
păr, extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
ulei de iasomie, apă de lavandă, ulei de lavandă,
rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepartarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, mosc (parfumerie),
uleiuri pentru scopuri cosmetice, pomezi pentru
scopuri cosmetice, ulei de trandafir, preparate
pentru ras, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă.

───────

(210) M 2020 01170
(151) 17/02/2020
(732) VIOREL STOIAN, STR. MILCOV

NR. 4, BL. F1, SC. 3, AP. 47, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 810418, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
Memorie şi Identitate
Culturală MemIDCult

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

41. Activități culturale, servicii culturale,
furnizare de activități culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
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culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de festivități în
scopuri culturale, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01172
(151) 17/02/2020
(732) CRISTIAN BUCUREŞTIANU,

STR. EMANUIL UNGUREANU NR.
17, ET. 1, AP. 7/B, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CODRU 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben,
verde, portocaliu

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01173
(151) 17/02/2020
(732) SPEED TRANS PARTIAL

LOGISTIC SRL, SOSEAUA
FUNDENI NR. 120A, ET. 3, SAT
FUNDENI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROIEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

THANK YOU HAVE
A GOOD DAY!

(531) Clasificare Viena: 02.09.20; 04.05.05;
27.05.01; 27.05.08

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

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

16. Materiale plastice pentru ambalaj, saci şi
săculeţi din material plastic pentru ambalat
(pungi).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magayine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

───────
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(210) M 2020 01174
(151) 17/02/2020
(732) TRAIAN BUŞE, STR. BOTOSANI

NR. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
051553, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE DRIFT TBD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.12

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

41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 01175
(151) 17/02/2020
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L., STR. ION TUCULESCU
NR. 19, AP. 68, BL. 37C, ET.8,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Oksana Mukha

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

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

───────

(210) M 2020 01176
(151) 17/02/2020
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L., STR. ION TUCULESCU
NR. 19, AP. 68, BL. 37C, ET.8,
SECTOR 3,, BUCURESTI, 031611,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Niro V

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01178
(151) 17/02/2020
(732) Daniela Barbura, STR. JOZSEF

ATTILA NR. 4, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300759, TIMIȘ,
ROMANIA
Daniel-Radu Schipor, STR. SCOLII
NR. 46, AP. 2, JUD. TIMIŞ, COM.
MOSNITA NOUA, SAT MOSNITA
NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

ASCON

(531) Clasificare Viena: 26.01.11; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Evidență contabilă, evidență contabilă
(pentru terți), evidență contabilă și contabilitate,
contabilitate, în special evidență contabilă,
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servicii de contabilitate și evidență contabilă,
evidență contabilă pentru transferul electronic
de fonduri, asistență în afaceri, consultanță
în afaceri, întocmirea computerizată a statelor
de plată, asistență la întocmirea statelor de
plată, întocmirea statelor de plată (pentru
terți), consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență privind managementul afacerilor,
consultanță în planificarea afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor, furnizare de informații
de afaceri, servicii de consultanță în afaceri.

───────

(210) M 2020 01179
(151) 17/02/2020
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY

"ZANITA", 16TH PARKOVAYA
STREET NR. 27
, MOSCOW, 105484, RUSIA

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

(540)
VIVID BANK

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

9. Carduri magnetice codate, software de
calculator înregistrat, cititoare de carduri
inteligente, aplicaţii software descărcabile,
programe de calculator înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), publicații
electronice descărcabile, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente), mașini de facturat.
35.  Servicii de comerț.
36. Servicii oferite de agenții de credit, servicii
de închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
oferite de o bancă de economisire, emitere
de cărți de credit, emitere de jetoane valorice,
investiții de fonduri, informații financiare, servicii
financiare de clearing, consultații în domeniul
financiar, cotații de bursă, împrumuturi pe bază
de garanții, servicii de brokeraj, management
financiar, servicii de schimb valutar, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), servicii
referitoare la carduri de debit, servicii referitoare
la carduri de credit, factoring, organizare de
colecte monetare, servicii bancare, servicii

în domeniul fondurilor de pensii, servicii de
finanțare.

(210) M 2020 01180
(151) 17/02/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100072,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BEEF CLUB

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 01181
(151) 17/02/2020
(732) ASOCIATIA BASCHET CLUB

SLAM, CALEA VITAN NR. 102,
BL. V42C, SC. 1, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031298,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SBA

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

41. Academii (educație), activități sportive,
activități sportive și de recreere administrare
(organizare) de competiții, antrenament
(instruire), antrenament sportiv, coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive, consultanță
în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de cursuri de
întreținere a condiției fizice, coordonare de
evenimente sportive, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, cursuri de
pregătire în activități sportive, cursuri de
pregătire sportivă, divertisment de tipul jocurilor
de baschet, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație fizică, educație, divertisment și
sport, educație și instruire, educație sportivă,
furnizare de servicii educaționale referitoare la

──────
─

maximr
Typewritten text
Se invocă: prioritatea nr: 018138279 din data: 16/10/2019, Uniunea Europeana.
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exerciții fizice, instruire, instruire în baschet,
instruire în domeniul educației fizice, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii
instruire pentru menținerea condiției fizice,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de
antrenamente de sport, organizare de competiții
în scopuri recreative, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
cursuri de instruire legate de sport, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv
organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, organizare de evenimente și
concursuri sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare
de turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de evenimente sportive
organizarea de turnee de baschet, organizarea
turneelor sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, pregătire sportivă, pregătirea jucătorilor
sportivi, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii de
educație fizică, servicii de pregătire sportivă,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la sport, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii în materie de educație fizică, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii sportice,
servicii de tabere de baschet (sportive).

───────

(210) M 2020 01182
(151) 17/02/2020
(732) ASOCIATIA BASCHET CLUB

SLAM, CALEA VITAN NR. 102,
BL. V42C, SC. 1, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031298,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BASCHET CLUB SLAM

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

41. Academii (educație), activități sportive,
activități sportive și de recreere administrare
(organizare) de competiții, antrenament
(instruire), antrenament sportiv, coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive, consultanță

în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de cursuri de
întreținere a condiției fizice, coordonare de
evenimente sportive, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, cursuri de
pregătire în activități sportive, cursuri de
pregătire sportivă, divertisment de tipul jocurilor
de baschet, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație fizică, educație, divertisment
și sport, educație și instruire, educație
sportivă, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, instruire, instruire
în baschet, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii instruire pentru menținerea
condiției fizice, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare de
antrenamente de sport, organizare de competiții
în scopuri recreative, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
cursuri de instruire legate de sport, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv organizare
de evenimente sportive și de competiții
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de evenimente sportive
în cadrul comunităților, organizare de turnee
sportive, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive organizarea de turnee de baschet,
rganizarea turneelor sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire sportivă,
pregătirea jucătorilor sportivi, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii
de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, servicii de educație
fizică, servicii de pregătire sportivă, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii în
materie de educație fizică, servicii informative
cu privire la sporturi, servicii sportice, servicii de
tabere de baschet (sportive).

───────
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(210) M 2020 01183
(151) 17/02/2020
(732) ASOCIATIA BASCHET CLUB

SLAM, CALEA VITAN NR. 102,
BL. V42C, SC. 1, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031298,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SINCE 1999 SLAM
BASKETBALL ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.06; 26.11.07; 26.11.08; 26.05.01;
21.03.01

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

clase:
41. Academii (educație), activități sportive,
activități sportive și de recreere administrare
(organizare) de competiții, antrenament
(instruire), antrenament sportiv, coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive, consultanță
în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de cursuri de
întreținere a condiției fizice, coordonare de
evenimente sportive, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, cursuri de
pregătire în activități sportive, cursuri de
pregătire sportivă, divertisment de tipul jocurilor
de baschet, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație fizică, educație, divertisment
și sport, educație și instruire, educație
sportivă, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, instruire, instruire
în baschet, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii instruire pentru menținerea

condiției fizice, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare
de antrenamente de sport, organizare de
competiții în scopuri recreative, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv
organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, organizare de evenimente și
concursuri sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare
de turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de evenimente sportive organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
pregătire cu privire la activități sportive,
pregătire sportivă, pregătirea jucătorilor sportivi,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, servicii de educație
fizică, servicii de pregătire sportivă, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii în
materie de educație fizică, servicii informative
cu privire la sporturi, servicii sportice, servicii de
tabere de baschet (sportive).

───────

(210) M 2020 01184
(151) 17/02/2020
(732) MULTI AMENAJARI SRL, CALEA

TURZII NR. 13-15, AP. 4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400480,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VIVO SUITES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 17.02.02

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
gri (HEX #3A4047)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01185
(151) 17/02/2020
(732) ANIMACCORD LTD, GRIVA

DIGENI 82, CLĂDIREA
STEPHANIE, BIROU 202,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Masha și Ursul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3 D, abace, film de desene
animate, receptoare audio si video, monitoare
pentru copii, genti adaptate pentru laptopuri,
încarcatoare de baterii, binocluri, buzere
(electronice), masini de calcul, camere foto,
carcase special concepute pentru aparate și
instrumente fotografice, casetofoane, curele
pentru telefon mobil, discuri compacte (audio-
video), discuri compacte (memorie doar
în citire), playere pentru discuri compacte,
busole (instrumente de măsurare), software
de jocuri de calculator, software de calculator,
înregistrat, programe de calculator (programe),
înregistrate, programe de calculator (software
descărcabil), tastaturi de calculator, dispozitive
periferice pentru calculator, dispozitive de
memorie computerizate, calculatoare, magneți
decorativi, rame foto digitale, fișiere cu muzică
descărcabilă, fișiere cu imagini descărcabile,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoane
mobile, DVD playere, publicații electronice,
descărcabile, panouri de afișaj electronic,
pixuri electronice (unități de afișare vizuală),
dispozitive portabile de traducere, agende
electronice, cititoare de cărți electronice,

carcase pentru ochelari, carcase pentru ochelari
pince-nez, semnale luminoase intermitente,
intermltente (lumini de semnallzare), ochelari
pentru sport, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, căști, cărți de identltate, magnetice,
interfete pentru calculatoare, unități multi disc
pentru computer (jukebox), calculatoare laptop,
indicatoare electronice cu lumină, difuzoare,
magneți, instrumente matematice, megafoane,
microfoane, microscoape, oglinzi (optică),
monitoare (programe de calculator), monitoare
(hardware de calculator), mouse (periferic
calculator), suporturi de mouse, calculatoare
de buzunar, telefoane portabile, playere media
portabile, aparate de proiecție, căști de protecție,
căști de protecție pentru sport, aparate de radio,
cititoare
echipamente de prelucrare a datelor), recorder,
rigle (instrumente de măsurare), cântare,
semnale luminoase sau mecanice, huse pentru
laptopuri, smartphone-uri, aparate de transmisie
a sunetului, tocuri pentru ochelari, ochelari de
soare, întrerupătoare electrice, tablete, aparate
didactice,
aparate telefonice, telescoape, aparate de
televiziune, indicatori de temperatură, unități
flash USB, casete video, jocuri video incluse pe
cartușe, ecrane video, monitoare video pentru
copii, stație emisie-receptie.
12. Vehicule, aparate de locomoție pe uscat, în
aer sau pe apă, cărucioare împinse cu mâna,
biciclete, triciclete, sănii (vehicule), sănii cu
mâner de împins, cărucioare pentru copii.
16. Benzi adezive pentru papetărie sau menaj,
distribuitoare de bandă adezivă (articole de
birou), benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, adezivi (lipici) pentru papetărie sau
menaj, panouri publicitare de hârtie sau carton,
albume, albume pentru însemnări, almanahuri,
felicitări (articole de papetărie), acuarele,
acuarele pe bază de apă (picturi), tabele
aritmetice, tabele de calcul, suporturi pentru
amestecat acuarele, atlase, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, lavete din hârtie, table școlare, broșuri,
semne de carte, cărți, plicuri din hârtie sau din
carton pentru sticle, ambalaje din hârtie sau
carton pentru sticle, cutii din carton sau hârtie,
dulapuri pentru articole de papetărie (birotică),
calendare, pânză pentru pictat, tuburi de
carton, carton, cataloage, creioane din cărbune,
indicatoare ne-electronice pentru arătat la tablă,
planșetă cu clamă pentru hârtii, agrafe de birou,
capse de birou, suporturi de masă pentru pahare
confecționate din hârtie, cărți de benzi desenate,
compasuri de trasat, cornete de hârtie, hârtie
pentru copiat (papetărie), corectoare lichide
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(articole de birou), benzi corectoare (articole de
birou), coperta (papetărie), blocnotes de birou,
dosare (papetărie), suporturi de documente
(papetărie) table pentru desen, instrumente
de desen, materiale de desen, carnete de
notițe, tocuri pentru desene sau schițe, pioneze
pentru tablouri și table școlare, pioneze metalice
pentru tablouri și table școlare, rigla pentru
desen tehnic, truse de desen, benzi elastice
pentru birou, planșe pentru gravat, gravuri,
plicuri (papetărie), produse pentru ștergere,
acvaforte (gravuri), șervețele de toaletă din
hârtie, figurine (statuete), din hârtie (machetă de
gârtie), dosare (papetărie), învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturași publicitari,
mape (papetărie), mape pentru documente,
stilouri, adezivi pentru papetărie si menaj, schițe,
felicitări, pânze gumate pentru papetărie, batiste
din hârtie, fișe (papetărie), repertorii, cerneală,
călimară, etichete, nu textile, tăvițe pentru
corespondență, bibliorafturi, hârtie luminiscentă,
reviste( periodice), cretă de marcare, markere
fluorescente, lut pentru modelat (produse de
papetărie), materiale pentru modelat, pastă
pentru modelat, ceară pentru modelat, cu
excepția celei de uz dentar, modelaj (forme
pentru argilă), materiale pentru artiști, felicitări
muzicale, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, ziare, caiete, articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de ambalaj pe
bază de amidon, blocuri (papetărie), articole
pentru prinderea paginilor, cutii pentru rechizite
școlare, tăvi și tăvițe pentru pictat și zugrăvit,
pensule, șevalete pentru pictură, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, palete pentru pictori, broșuri,
funde din hârtie, cleme pentru hârtie, cuțite
pentru tăiat hârtie (articole de birou), cuțite
pentru tăiat hârtie (articole de birou), benzi de
hârtie, coli de hârtie (papetărie), hârtie, agrafe de
birou pentru hârtie, mucava, pasteluri (creioane),
tipare pentru croitorie, confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte și tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, penare, penare de
prindere pentru instrumente de scris, ștergătoare
de penițe, suporturi pentru creioane, creion cu
mină groasă (creioane mecanice), mine pentru
creioane, ascuțitori de creioane, electrice sau
neelectrice, mașini electrice sau neelectrice
de ascuțit creioane, creioane, tocuri, pixuri și
stilouri (articole de birou), periodice, fotogravuri,
suporturi pentru fotografii, fotografii imprimate,
imagini, pancarte din hârtie sau carton, naproane
din hârtie, materiale plastice pentru modelaj,
portrete, timbre poștale, cărți poștale, afișe,
publicații imprimate, orare imprimate, prospecte,
perforatoare de birou, gume de șters, rechizite
școlare, sigilii, benzi adezive pentru papetărie
sau menaj, culegeri de cântece, echere (rigle),

papetărie, stilouri de oțel, cutii pentru șabloane,
plăcuțe pentru șabloane, șabloane, șabloane
(papetărie), autocolante (articole de papetărie),
lenjerie de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, etichete
pentru carduri alfabetice, material didactic (cu
excepția aparatelor), globuri terestre, tichete
(bilete), hârtie igienică, prosoape din hârtie,
pânză de calc, cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, caractere (cifre și litere),
caractere (cifre și litere), hârtie de ambalat,
ambalaj de hârtie,(bureți pentru șters tabla,
pensule de caligrafie, truse pentru scris (penare),
mape pentru scris (papetărie), cretă de scris,
instrumente de scris, furnituri pentru scris, cărți
de desenat sau de scris, hârtie pentru scrisori.
18. Piele și imitații din piele, piei de animale,
piei neprelucrate, cufere și genți de călătorie,
portofele de buzunar, port-carduri, genți, poșete
și portofele, carcase muzicale, genți de mână,
genți de plajă, ghiozdane școlare, rucsacuri
școlare, umbrele și umbrele de soare, bastoane
de mers, bice, ham, șelar.
22. Copertine, copertine din materiale sintetice,
copertine din material textil, genți (plicuri,
borsete) din material textil, pentru împachetare,
benzi nemetalice pentru împachetare sau legare,
saci pentru cadavre, saci din material textil,
pentru împachetat, corturi, huse pentru vehicule,
neajustate, benzi nemetalice pentru ambalare
sau legare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, încălțăminte, bandane
(gulere), lenjerie de corp (articole de
îmbrăcăminte), lenjerie intima, ghete, cravate,
veste, veste de costum, ciorapi, colanți,
combinezoane (îmbrăcăminte), costume de
baie întregi, costum de înot, costume de
carnaval, haine de plaja, jachete (îmbrăcăminte),
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), tricouri,
șosete, mănuși (îmbrăcăminte), pijama, fular,
bretele pentru îmbrăcăminte (bretele), bretele
de susținere pentru ciorapi, rochii, șorțuri
(îmbrăcăminte), halate, eșarfe.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă și articole
de petrecere, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomii de Crăciun, pistoale
cu aer (jucării), aparate de jocuri video
arcade, momeală de pescuit artificială, zapadaă
artificială pentru pomii de Crăciun, jocuri de
table, genți special concepute pentru schiuri
și planșe de surf, mingi pentru jocuri, mănuși
de baseball, clopoței pentru pomii de Crăciun,
cărți de bingo, jocuri de societate, sanii bob,
plăci de bodyboard, arcuri pentru tir, cuburi de
construcție (jucării), jocuri de construcție, plase
de fluturi, suporturi pentru lumânări pentru pomii
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de Crăciun, jocuri de șah, table de șah, pomi
de Crăciun din material sintetic, suporturi pentru
pomii de Crăciun, confeti, contoare (discuri)
pentru jocuri, saci pentru crichet, pahare pentru
zaruri, săgeți, zaruri, păpuși, sticle pentru hrănit
păpuși, case de păpuși, camere de păpuși, paturi
de păpuși, haine de păpuși, domino, tabIă pentru
draught, tabIă pentru dame, draught (jocuri),
dame (jocuri), muchiile schiurilor, apărătoare de
cot
(articole sportive), pocnitori (pocnitori de
Crăciun), bomboane explozive (artlficii), labe
pentru înot, pânze de înot (labe pentru
înot), discuri zburătoare (jucării), aparatură
pentru jocuri, mănuși pentru jocuri, racordaj
pentru rachete, aparate pentru gimnastică,
crose de hochei, patine de gheață, puzzle-uri,
caleidoscoape, role de zmeu, zmeie, apărătoare
de genunchi (articole sportive), role, mah-jong,
bile de marmură pentru jocuri, măști (jocuri),
mobile (jucării), plase pentru sporturi, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepția articolelor
de iluminat și a produselor de cofetărie,
pălării de hârtie pentru petreceri, parapante,
jocuri de societate, baloane, mingi de joc,
căți de joc, jucării de pluș, jocuri portabile cu
afișaje LCD , farse (articole de joacă), păpuși,
marionete, jocuri (quoits), rachete, bâte pentru
jocuri, vehicule de jucărie cu radiocomandă,
jocuri cu inele, cai balansoar, patine cu rotile,
vehicule model la scară (machete jucărie),
kituri la scară (jucării), trotinete (jucării), lozuri
pentru jocul la loterle, apărători de tibii (articole
sportive), fluturași badminton, ghete de patinaj
cu patine atașate, legăturl pentru schiuri, schiuri,
popice (jocuri), mărturii de festivități de natura
jucăriilor mici, popice, sănii (articole sportive),
tobogane (jocuri), praștie (articole sportive),
globuri de zăpadă, snowboarduri, rachete de
zapadă, baloane de săpun (jucării), învelitori de
talpă pentru schiuri, titirez (jucării), corzi pentru
rachete, jucării de pluș, plăci de surf, veste de
înot, brâuri de înot, placă pentru înot, piscine
(articole de joacă), leagane, ursuleți de pluș,
măști de teatru, pistoale de jucărie, măști de
jucărie, vehicule de jucărie, modele de jucărie,
figurine de jucărie, jucării pentru animale de
companie, jucării, mingi ani-stres, mingi pentru
exercițiul mâinllor anti-stres, trambuline, aparate
pentru jocuri video, aripioare înot, plute de înot,
plute pentru baie, seturi de joc pentru figurine.
30. Cafea artificială, cafea, ceai, preparate
vegetale pentru utilizare ca înlocuitori de
cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe
bază de cafea, cacao, orez, tapioca, sago,
făină, preparate din cereale, paine, gheață,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

pastă de migdale (marțipan), produse de
cofetărie cu migdale, biscuiți, fursecuri, chifle,
prăjituri (produse de cofetărie), bomboane
(caramele), caramele (bomboane), batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
cheeseburgers (sandvisuri), gumă de mestecat,
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, spumă
de ciocolată, băuturi de ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi de cacao cu
lapte, băuturi pe bază de cacao, băuturi de cafea
cu lapte, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr, fulgi de cereale,
fulgi de porumb, biscuiți crocanți, desert de tip
spumă (produse de cofetărie), aluat, alimente
făinoase, fondanți (cofetărie), piure de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de patiserie),
sirop de zahăr, arpacaș pentru alimentație
umană, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, terci, înghețată, ceai rece, lemn dulce
(produse de cofetărie), dropsuri (produse de
cofetarie), bomboane mentolate (produse de
cofetarie), macaroane, pricomigdale (produse de
patiserie), biscuiti de malț, marțipan, melasă
pentru alimente, musli, mese gata preparate
pe bază de tăiței, fulgi de ovăz, mâncare pe
bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, produse de
patiserie, aluat foietaj, produse de cofetărie pe
bază de arahide, dulciuri cu mentă, biscuiți cu
unt, fursecuri (prăjituri), plăcinte, pizza,
floricele de porumb, praline, budinci, ravioli,
prăjituri de orez, gustări pe bază de orez,
crutoane, sandviciuri, sosuri (condimente), suc
de fructe (gheață), șerbet de înghețată (gheață),
spaghete, baton de lemn dulce (produse de
cofetărie), zahăr, produse dulci (bomboane),
tarte, cafea neprăjită, vafe, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate), iaurt congelat
(produse de cofetărie).
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale, divertisment,
producția de muzică, servicii de jocuri furnizate
on-line de pe o rețea de calculatoare, furnizare
de publicații electronice on-line, care nu pot
fi descărcate, producții de teatru, prezentarea
spectacolelor live, divertisment de televiziune,
producție de filme, altele decât filme publicitare,
producție de filme video, organizarea de activități
culturale și educaționale, organizare de activități
și competiții sportive, producție, post-producție,
editare și distribuție de filme de animație și
seriale TV, parcuri de distracții, furnizare de
instalații de săli de jocuri, rezervarea locurilor
pentru spectacole, prezentări cinematografice,
prezentări de cinema, circuri (prezentarea
spectacolelor de circ), servicii de club
(divertisment sau educație), organizare si dirijare
de concerte, dublaj, servicii de divertisment,
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informații de divertisment, servicii de tabere de
vacanta (divertisment), furnizarea de servicii de
karaoke, furnizare de muzică on-line, care nu
poate fi descărcată, furnizare de videoclipuri
on-line, care nu pot fi descărcate, servicii
de bibliotecă mobile, servicii de compoziție
muzicala, grădinițe, organizare de concursuri
[educație sau divertisment], organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizare de prezentări de modă în scopuri
de divertisment, organizare de spectacole
[servicii impresare], planificare de petreceri
[divertisment], publicarea de cărți, publicarea on-
line de cărți electronice și jurnale, divertisment
radio, producția de programe de radio și
televiziune, furnizarea de facilități de recreere,
informații recreaționale, servicii de scriere de
scenarii, subtitrări.

───────

(210) M 2020 01186
(151) 17/02/2020
(732) Milandre MG SRL, STR. TOAMNEI

NR. 37, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Olé!

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi 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).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01187
(151) 17/02/2020
(732) CRISTIAN-FLORIN GUIAS, STR.

PODULUI NR. 5, B10, B, 64,
JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
410365, BIHOR, ROMANIA

(540)

kixart

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Editare casete video.

───────

(210) M 2020 01188
(151) 17/02/2020
(732) SC TAURUS CONSTUR SRL,

STR. BRÂNDUŞELOR NR. 66,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031257,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KA KAYUS
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(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01189
(151) 17/02/2020
(732) SCA DELEANU VASILE -

AVOCATI, INTRAREA MAREŞAL
JOSEF PILSUDSKI NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLUJUST

(531) Clasificare Viena: 17.03.02; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), materiale didactice sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01190
(151) 17/02/2020
(732) MARIUS-SIMION SIGARTĂU-

SÎNGEORZAN, LOCALITATEA
UNIREA NR. 284A, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

Paravane Decorative
Decorative Screens

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, paravane
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
paravane portabile (mobilier), paravane
despărțitoare
(mobilier), paravane din metal (mobilier).

───────
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(210) M 2020 01191
(151) 17/02/2020
(732) SC OZONE PARK INVEST SRL,

STR. CUZA VODA NR. 9A,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA
SRL, B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
ROMANIA

(540)

OZONE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
27.05.02; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 01192
(151) 17/02/2020
(732) SC IDEAL PROFILE

DISTRIBUTION SRL, STR.
SABARULUI NR. 64, JUD. ILFOV,
DARVARI CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Wood Doors

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
07.03.01

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

19. Uși nemetalice, uși din lemn, uși (panouri de
uși nemetalice), rame de uși (nemetalice).

───────

(210) M 2020 01196
(151) 17/02/2020
(732) OPUS LAND DEVELOPMENT SA,

STR. LINIA DE CENTURA NR.
50, ET. 1, CAM. 3, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
COSMO

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

35. Publicitate, administrație comercială.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2020 01197
(151) 17/02/2020
(732) Ciprian-Iosif Benga, STR.

ALUNIȘ NR.13, JUDEŢ BRAŞOV,
LOCALITATEA SOHODOL, BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRANUL NOSTRU, Branul
stră-stră nepoților noștri

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 03.04.01;
03.04.05; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17;
24.01.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Servicii de construcții.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01198
(151) 17/02/2020
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

fel de feluri

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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35. Publicitate managementul afacerilor
administrarea afacerilor lucrări de birou
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01199
(151) 17/02/2020
(732) SC CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STR. CORALILOR NR. 105A,
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
arde.ro

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2020 01200
(151) 17/02/2020
(732) SC CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STR. CORALILOR NR. 105A,
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PHOENIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.01

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────



 

ERATA 

 

Referitor la cererea depusă 14/02/2020 cu nr. de depozit M 2020 01154, reprezentarea grafică a 

mărcii de poziţionare solicitată la înregistrare este: 

 

 


