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Cereri Mărci publicate în 24/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02928 17/06/2020 DREGAN GRIGORE

INTREPRINDERE FAMILIALA
PALINCA ZIMMERMAN'S

2 M 2020 02929 17/06/2020 DREGAN GRIGORE
INTREPRINDERE FAMILIALA

DISTILERIILE DREGAN

3 M 2020 02977 17/06/2020 SC ALINDA RO SRL Geozim VF 100

4 M 2020 03260 17/06/2020 KAUNA SMART SRL KAUNA SMART

5 M 2020 03670 17/06/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

BUCOVINA CARBUNI
NATURALI

6 M 2020 03671 17/06/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

ONE PROFESSIONAL
COOKING OIL

7 M 2020 03672 17/06/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

ONE BASMATI RICE

8 M 2020 03955 17/06/2020 BOGDAN-STEFANEL
CHIMISLIU

DIRTY ORGANICS

9 M 2020 03956 17/06/2020 BOGDAN-STEFANEL
CHIMISLIU

MIXOLOGY

10 M 2020 04031 17/06/2020 MIHAELA CRISTINA POPOVICI BITE

11 M 2020 04032 17/06/2020 SC KMT PAZA SI PROTECTIE
SRL

K KMT PAZA SI PROTECTIE

12 M 2020 04033 17/06/2020 S.C. MORANDI-COM S.R.L. FLORICEL

13 M 2020 04034 17/06/2020 ASOCIAȚIA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

Grădinița Bambi Step by Step

14 M 2020 04035 17/06/2020 ADRIAN IONESCU V.I.P. DIVISION

15 M 2020 04036 17/06/2020 CAPITALIA DISTRIBUTION
S.R.L.

BRICOMAX

16 M 2020 04037 17/06/2020 TOM BEBE SHOP S.R.L. BEBE TOM BEBE

17 M 2020 04038 17/06/2020 INDUSTRY-STEEL-CORP
S.R.L.

ISC

18 M 2020 04039 17/06/2020 LEBON TRADING SRL genuin.

19 M 2020 04040 17/06/2020 CALIPSO SRL I am real

20 M 2020 04041 17/06/2020 CALIPSO SRL I'm Real

21 M 2020 04042 17/06/2020 ALEXANDRU SILLY BUENASADO STEAKHOUSE

22 M 2020 04043 17/06/2020 MARIUS-RĂZVAN CÎRSTESCU NOMADS ROMANIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 04044 17/06/2020 Rivian IP Holdings, LLC RIVIAN

24 M 2020 04045 17/06/2020 INTERMONT SRL IMOBILIARE VALEA PRAHOVEI

25 M 2020 04046 17/06/2020 AGENTIA NATIONALA PENTRU
ARII NATURALE PROTEJATE

ANANP Agenţia Naţională pentru
Arii Naturale Protejate "Produs
în arii naturale protejate din
România "

26 M 2020 04047 17/06/2020 NARCIS COZMIUC
ALBERT - MADALIN
CODREANU

SYMPHONY 9

27 M 2020 04048 17/06/2020 MARIA - CARLA
DOBRONĂUȚEANU

MegaChef

28 M 2020 04049 17/06/2020 ND MEDHEALTH SRL Dr.BIOM

29 M 2020 04050 17/06/2020 DELICII DIN APUSENI SRL HAIOŞERIE

30 M 2020 04051 17/06/2020 GRUP EDITORIAL LITERA SRL citeşte.ro

31 M 2020 04052 17/06/2020 MARIA - CARLA
DOBRONĂUȚEANU

MaxiChef

32 M 2020 04055 17/06/2020 S.C. ELECTROPRECIZIA
SECURITY AND PROTECTION
S.R.L.

ELECTROPRECIZIA Security
and Protection

33 M 2020 04056 17/06/2020 S.C. INA BORDO S.R.L. Ina Bordo

34 M 2020 04057 17/06/2020 S.C. LA LĂPTĂRIA LUI ALIN
S.R.L.

LA LĂPTĂRIA LUI ALIN Blaj-
Tiur, jud. Alba

35 M 2020 04058 17/06/2020 EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU HAITA

36 M 2020 04059 17/06/2020 EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU FRUCTIFER

37 M 2020 04060 17/06/2020 S.C. ENERGY ORTISOARA
S.R.L.

M city

38 M 2020 04061 17/06/2020 S.C. GLOBALDEV IT S.R.L. GlobalDev

39 M 2020 04062 17/06/2020 S.C. CAFEGIU VGI S.R.L. copacul DE CAFEA

40 M 2020 04063 17/06/2020 SC AGROLAND BUSINESS
SYSTEM SRL

agroland CAVIMIN ADITIV
FURAJER

41 M 2020 04064 17/06/2020 CORECT 2000 SRL KIDPROTECT

42 M 2020 04065 17/06/2020 INTEGRA MEDICAL SERVICES
SRL

PLOMBE NON-TOXICE

43 M 2020 04066 17/06/2020 TOUR IMPEX GROUP SRL TOUR IMPEX GROUP Expert
SCULE&UTILAJE

44 M 2020 04067 17/06/2020 DAVID SANDU BolAN

45 M 2020 04068 17/06/2020 CORECT 2000 SRL TOPAQUA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2020 04069 17/06/2020 ADRIAN CATANOIU SANOXIME

47 M 2020 04070 17/06/2020 ADRIAN CATANOIU NATASHA

48 M 2020 04071 17/06/2020 DENTSTORE SRL Dental Guru

49 M 2020 04072 17/06/2020 ADRIAN CATANOIU OBSESION

50 M 2020 04073 17/06/2020 SC DCNEWS RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

ARGUMENT. Centrul de
Sondare pentru Suportul
Deciziilor

51 M 2020 04074 17/06/2020 SC SALCONSERV FOOD SRL Verdino. NO MEAT-NO HARM

52 M 2020 04075 17/06/2020 ANDREI ZOLTAN FARKAS HAMEI

53 M 2020 04076 17/06/2020 HUMAN BUSINESS SRL aoi-all in one, insurance

54 M 2020 04077 17/06/2020 PETRESCU S. PFA CABANA MEA

55 M 2020 04078 17/06/2020 VATRAA ARCHITECTURE LTD VATRAA ARCHITECTURE
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(210) M 2020 02928
(151) 17/06/2020
(732) DREGAN GRIGORE

INTREPRINDERE FAMILIALA,
STR. VARSOR NR. 643, JUD.
SATU MARE, COM. CAMARZANA,
SATU MARE, ROMANIA

(540)
PALINCA ZIMMERMAN'S

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02929
(151) 17/06/2020
(732) DREGAN GRIGORE

INTREPRINDERE FAMILIALA,
STR. VARSOR NR. 643, JUD.
SATU MARE, COM. CAMARZANA,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

DISTILERIILE DREGAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.18; 01.15.09; 13.03.01; 13.03.09

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02977
(151) 17/06/2020
(732) SC ALINDA RO SRL, SOS.

CENTURII NR. 5-7, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Geozim VF 100

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii, și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, aditivi care conțin
enzyme utilizați în industria alimentară.

───────

(210) M 2020 03260
(151) 17/06/2020
(732) KAUNA SMART SRL, SAT GRUIU

NR. 80, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
COMUNA CATEASCA, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

KAUNA SMART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────
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(210) M 2020 03670
(151) 17/06/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

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

(540)

BUCOVINA
CARBUNI NATURALI

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 01.01.02;
24.01.11; 27.05.02; 27.05.24

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

4. Cărbuni (combustibil).
───────

(210) M 2020 03671
(151) 17/06/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

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

(540)

ONE PROFESSIONAL
COOKING OIL

(531) Clasificare Viena: 05.05.04; 27.05.02;
27.05.11; 19.03.03

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, de uz
alimentar.

───────

(210) M 2020 03672
(151) 17/06/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

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

(540)

ONE BASMATI RICE

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 05.03.11;
25.01.25; 27.05.02; 27.05.24

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

30. Orez.
───────

(210) M 2020 03955
(151) 17/06/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL

CHIMISLIU, STR. NOVACI NR. 1,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DIRTY ORGANICS

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

29. Substituenţi de lapte, de exemplu lapte de
migdale, lapte de nucă de cocos, lapte de
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arahide, lapte de orez, lapte de soia, boabe și
nuci preparate pentru consumul uman, seminţe
pregătite pentru consum uman, care nu sunt
condimente sau arome.
30. Cereale preparate pentru consum uman de
exemplu fulgi de ovăz, fulgi de porumb, orz
decorticat, bulgur, musli.
31. Cereale neprocesate.

───────

(210) M 2020 03956
(151) 17/06/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL

CHIMISLIU, STR. NOVACI NR. 1,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
MIXOLOGY

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

29. Substituenţi de lapte, de exemplu lapte de
migdale, lapte de nucă de cocos, lapte de
arahide, lapte de orez, lapte de soia, boabe și
nuci preparate pentru consumul uman, seminţe
pregătite pentru consum uman, care nu sunt
condimente sau arome.
30. Cereale preparate pentru consum uman de
exemplu fulgi de ovăz, fulgi de porumb, orz
decorticat, bulgur, musli.
31. Cereale neprocesate.

───────

(210) M 2020 04031
(151) 17/06/2020
(732) MIHAELA CRISTINA POPOVICI,

STR. MĂMULARI NR. 4, BL. C2,
SC. 1, ET. 5, AP. 20, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(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). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție 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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 04032
(151) 17/06/2020
(732) SC KMT PAZA SI PROTECTIE

SRL, STR. TRANDAFIRILOR NR.
73, JUDEȚUL DOLJ, COMUNA
MALU MARE, SAT PREAJBA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

K KMT PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena: 24.01.08; 02.01.02;
27.05.01; 27.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(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 a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04033
(151) 17/06/2020
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 643, JUDEȚUL
VASLUI, LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(540)
FLORICEL

(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.

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

───────

(210) M 2020 04034
(151) 17/06/2020
(732) ASOCIAȚIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCAȚIE ȘI
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ,
STR. GHEORGHE DEM
TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Grădinița Bambi Step by Step

(531) Clasificare Viena: 03.04.07; 03.13.01;
26.11.01; 27.05.01; 29.01.15

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

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

41. Educaţie (grădiniţă particulară), instruire,
divertisment.

───────
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(210) M 2020 04035
(151) 17/06/2020
(732) ADRIAN IONESCU, ŞOS.

BERCENI NR. 35, BL. 104, SC.
1, ET. 7, AP. 26, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

V.I.P. DIVISION

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

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

35. Servicii de comerţ on-line, publicitate.
39. Transport, închirierea maşinilor.

───────

(210) M 2020 04036
(151) 17/06/2020
(732) CAPITALIA DISTRIBUTION S.R.L.,

STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL.
3, SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
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)

BRICOMAX

(531) Clasificare Viena: 14.03.20; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 04037
(151) 17/06/2020
(732) TOM BEBE SHOP S.R.L., STR.

ANA IPATESCU NR. 8, SC. A,
ET. 4, AP. 15, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, 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)

BEBE TOM BEBE

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.01.02;
27.05.01; 27.05.02

(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. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04038
(151) 17/06/2020
(732) INDUSTRY-STEEL-CORP

S.R.L., STR. TATARULUI NR.
154, JUDEȚUL HARGHITA,
GHEORGHENI, HARGHITA,
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)

ISC

(531) Clasificare Viena: 26.03.12; 26.04.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3278C), gri (Pantone 423C)

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
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transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04039
(151) 17/06/2020
(732) LEBON TRADING SRL, STR.

FANTANELELOR NR. 1, C1+C2/3,
JUD. DÂMBOVIŢA, PUCIOASA,
135400, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

genuin.

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2020 04040
(151) 17/06/2020
(732) CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.

3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(540)

I am real

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 04041
(151) 17/06/2020
(732) CALIPSO SRL , STR. CRIŞAN NR.

3, JUD. ILFOV
, VOLUNTARI, 077190 , ILFOV,
ROMANIA

(540)

I'm Real

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 04042
(151) 17/06/2020
(732) ALEXANDRU SILLY, BLD.

MIRCEA VODA NR. 40, BL. M11,
SC.2, ET.5, APT. 53, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BUENASADO STEAKHOUSE

(531) Clasificare Viena: 03.04.04; 03.04.13;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne, carne preparată,
carne procesată, mâncăruri preparate din carne
(în care
predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, fripturi,
mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri preparate pe bază de
carne, tocane (alimente), salate preparate,
salate de legume,
salate aperitiv, salate de fructe, legume gătite,
legume preparate la grătar, gustări pe bază de
legume,
salate de legume gata-tăiate, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, supe.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant cu
servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în

restaurante și baruri, servicii de restaurant și
bar, restaurante (servirea mesei), restaurante
specializate în
preparate la grătar, restaurante de delicatese,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering în exterior,
servicii de
mâncare la pachet, servicii de fast food la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet.

───────

(210) M 2020 04043
(151) 17/06/2020
(732) MARIUS-RĂZVAN CÎRSTESCU,

STR. EUSTAŢIU STOENESCU
NR. 25, BL. F19, SC.1, AP.10, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200443, DOLJ,
ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII
INTELECTUALE, STR. MARTIR
LEONIDA BANCIU NR. 6, SC. A,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NOMADS ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
maro, gri, alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04044
(151) 17/06/2020
(732) Rivian IP Holdings, LLC, N.

HAGGERTY ROAD NR. 13250, MI
, PLYMOUTH, 48170, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RIVIAN

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

12. Vehicule terestre și piese și accesorii
ale acestora, anume, piese structurale și
componente de propulsie sub
formă de motoare electrice, cutii de viteze și
osii, caroserii pentru vehicule cu motor, plase de
portbagaj
pentru vehicule terestre, huse adaptate pentru
vehicule terestre, lanțuri antiderapante pentru
vehicule
terestre, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, că
ptuşeli interioare pentru automobile, panouri
pentru interiorul automobilelor, interioare din
piele la comandă
pentru vehicule terestre, rame pentru plăcile de
înmatriculare auto, suporturi pentru plăcile de
înmatriculare
auto, tapițerii pentru vehicule terestre, vehicule
terestre electrice, piese pentru vehicule electrice,
anume,
motoare, piese pentru vehicule electrice, anume,
oglinzi retrovizoare, ștergătoare de parbriz și
hayoane,
vehicul de înaltă performanță, electric, care
funcționează exclusiv cu baterie, scaune pentru
vehicule,
butuci de roată / volan pentru vehicule,
roți / volane pentru vehicule, tapiţerie, prelate
adaptate pentru
vehicule terestre, volane pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre,
portbagaje pentru plafon,

amortizoare, arcuri, bare pentru stabilizator și
suspensii, toate pentru vehicule terestre, panouri
de ornament
pentru structura caroseriei la vehicule, etriere de
frână pentru vehicule terestre, huse ajustabile
pentru scaune
pentru vehicule terestre, șasiuri de motor pentru
vehicule terestre, folii de colantare din vinil pre-
proiectate
adaptate special pentru vehicule terestre,
piese pentru vehicule, anume, furtunuri pentru
servodirecție,
însemne pentru vehicule terestre (sigle), perne
pentru scaune de vehicule, ansambluri de bucut
de roată pentru
vehicule, portskiuri pentru vehicule terestre,
oglinzi pentru vehicule terestre, anume oglinzi
retrovizoare,
angrenaje de marșarier pentru vehicule terestre,
cârlige special proiectate pentru a fi utilizate în
vehicule
terestre pentru a ține accesoriile vehiculelor,
parbrize pentru vehicule, dispozitive anti-furt
pentru vehicule
terestre, pneuri pentru vehicule terestre, camere
pentru pneuri pentru vehicule terestre, pompe
pentru umflat
pneuri, piese din plastic pentru vehicule terestre,
anume, căptușeală decorativă și de protecție
extrudată
din plastic de interior și exterior pentru
automobile, vehicule terestre, anume automobile
electrice, camioane
și SUV-uri, huse semi-adaptate pentru vehicule
terestre, compresoare de frâne pneumatice
pentru vehicule
terestre, cilindri de frâne pneumatice pentru
vehicule terestre, capote de motoare pentru
vehicule, șasiuri
pentru autovehicule terestre, huse protectoare
pentru scaunele vehiculelor, piese structurale de
reparații
pentru camioane și alte autovehicule terestre,
mecanism de propulsie a vehiculelor format din
ambreiaj,
componente de transmisie, arbori și
diferențialuri, capace pentru transmisii la
vehicule terestre, plăcuțe de
montare de transmisie pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie pentru vehicule terestre, bare
de remorcare
pentru vehicule terestre, protectoare împotriva
stropilor (mud flaps) pentru vehicule terestre,
treapte de ataș
are la vehicule terestre, bare de remorcare
pentru vehicule, jante de roți pentru vehicule și
piese structurale
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ale acestora, toate vehiculele terestre de teren
(ATV-uri), senzori pentru vehicule terestre,
anume, senzori de
cuplu pentru servodirecție electrică, vânduți ca o
componentă a sistemului de servodirecție, jante
de roți
pentru vehicule, cutii de viteze pentru vehicule
terestre, frâne pentru vehicule terestre, caroserii,
transmisii
pentru vehicule terestre, piese ale vehiculelor,
anume, apărătoare de soare pentru parbriz,
piese ale
vehiculelor, anume, parasolare, piese ale
vehiculelor, anume, brațe pivotante, piese ale
vehiculelor, anume,
bielete, piese ale vehiculelor, anume, coloane
de suspensie, piese ale vehiculelor, anume,
articulații
homocinetice, ventile pentru anvelope de
vehicule piese ale vehiculelor, anume,
diferențialuri, protecții
pentru capotă ca părți structurale ale vehiculelor,
arbori pentru vehicule terestre, garnituri pentru
frână
pentru vehicule terestre, tambururi de frână
pentru vehicule terestre, componente ale
sistemului de suspensie
pentru vehicule terestre, anume, arcuri lamelare,
componente ale sistemului de suspensie pentru
vehicule
terestre, anume, arcuri elicoidale, lame pentru
ștergătoare de parbriz pentru vehicule terestre,
circuite
hidraulice pentru vehicule terestre, componente
ale sistemului de suspensie pentru vehicule
terestre, anume,
egalizatoare, plăcuțe de frână cu discuri pentru
vehicule terestre, suporturi de pahare pentru
vehicule
terestre, mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre și piese de înlocuit pentru
acestea, curele pentru
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, sisteme de suspensie pentru vehicule
terestre, rulmenți cu
bilă pentru vehicule terestre, sticlă pentru
geamuri pentru vehicule terestre, alarme antifurt
pentru vehicule
terestre, articole de fierărie pentru frâne pentru
vehicule terestre, suporturi de biciclete pentru
vehicule
terestre, seturi de protecții pentru ax folosite
la vehiculele terestre, lagăre de osie pentru
vehicule terestre,
frâne cu disc pentru vehicule terestre, recipiente
de depozitare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule

terestre, vehicule terestre sportiv-utilitare,
airbaguri pentru vehicule terestre, geamuri de
vehicule, centuri
de siguranță utilizate în vehicule terestre, valve
de bandaje pentru pneurile vehiculelor, claxoane
pentru
vehicule terestre, piese pentru vehicule terestre,
anume, curele de transmisie, ambreiaje pentru
vehicule
terestre, huse adaptate pentru vehicule pentru
autoturisme și camioane cu scopul de a le proteja
de vreme și
fenomene ale naturii, dispozitive pentru
imobilizarea capului pentru vehicule terestre,
airbaguri gonflabile
utilizate în vehicule pentru prevenirea
vătămărilor în accidente, lanțuri de transmisie
pentru vehicule
terestre, piese de automobile de pe piața
pieselor de schimb, anume saci organizatori
pentru autoturisme,
plase și tăvi special adaptate pentru montarea
în vehicule terestre, hamuri de siguranță pentru
scaune de
vehicule, plase de portbagaje pentru vehicule
terestre, piese pentru vehicule terestre, anume
osii, piese
pentru vehicule terestre, anume roți dințate ale
mecanismului de acționare, piese din metal
pentru vehicule
terestre, anume, căptușeală decorativă și de
protecție din metal de interior și exterior pentru
automobile,
vehicule electrice terestre, anume automobile,
camioane și SUV-uri, biciclete, alarme de
avertizare de rezervă pentru vehicule terestre,
discuri de roți pentru vehicule terestre, încuietare
pentru închideri centralizate pentru vehicule cu
motor, sisteme de alarmă antifurt pentru vehicule
cu motor, relee de comandă pentru vehicule
terestre și piese pentru acestea, spoilere pentru
vehicule terestre, trepte pentru vehicule, airbag-
uri,
amortizoare pentru automobile, parașocuri
pentru automobile, rack de acoperiș pentru
vehicule (roof rack cargo) și portbagaje, huse
adaptate pentru vehicule, piese pentru vehicule
terestre, anume, trepte, piese
pentru vehicule terestre, anume, apărătoare
pentru noroi, piese pentru vehicule terestre,
anume, tranchete,
piese pentru vehicule, anume, amortizoare,
portiere pentru vehicule terestre, semnalizatoare
pentru vehicule
terestre, bușon pentru rezervor de benzină
pentru vehicule terestre, huse pentru plăci de
înmatriculare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/06/2020

pentru vehicule, panouri de portiere pentru
vehicule terestre.

───────

(210) M 2020 04045
(151) 17/06/2020
(732) INTERMONT SRL, B-DUL CAROL

I NR. 41, ETAJ P, JUD. PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ORIZONTULUI NR. 1, BL.
R10, AP. 27, JUDEȚUL PRAHOVA,
CAMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

IMOBILIARE
VALEA PRAHOVEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 02.01.17; 02.01.23

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou şi în special: servicii de comerţ cu materiale
de construcţii, servicii de agenţie de import-
export, afaceri comerciale, publicitate, reclama,
servicii de comerţ (cumpărare vânzare) de bunuri
imobiliare.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare şi în special: afaceri
imobiliare, agenţii imobiliare, consultanţă în
domeniul imobiliar, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalare
şi în special: construcţii, reparaţii, renovari,
amenajari de terenuri (construcţii), servicii în
domeniul constructiilor, asistenţă tehnică în

domeniul construcţiilor., consultanţă în domeniul
construcţiilor.
42. Cercetare stiintifică şi industrială,
programare pentru calculatoare şi în special:
activităţi de proiectare-arhitectura: evaluarea
tehnică a proprietăţilor imobiliare.

───────

(210) M 2020 04046
(151) 17/06/2020
(732) AGENTIA NATIONALA PENTRU

ARII NATURALE PROTEJATE
, ALEEA LACUL MORII NR.
151, SECTOR 6, BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANANP Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate

"Produs în arii naturale
protejate din România "

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, albastru, verde deschis, verde
închis, portocaliu, negru

(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.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
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harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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.
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).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
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.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

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

───────

(210) M 2020 04047
(151) 17/06/2020
(732) NARCIS COZMIUC, STR.

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 23, BL. 73, AP. 39, ET. 2,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100223, PRAHOVA, ROMANIA
ALBERT - MADALIN CODREANU
, INTRAREA CRAINICULUI NR.
9-11,, BL. Z11, PARTER, AP. 22,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062157,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SYMPHONY 9

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

41. Servicii de producție video, producție de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție de filme video, producție de video-
uri muzicale, producție de materiale video
formative, producție audio și video și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și
video, producție de înregistrări sonore și/sau
video, producție audio, video și multimedia și
fotografie, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, producție
de divertisment sub formă de casete video,
servicii de producție de divertisment sub
formă de materiale video, servicii de editare
în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, prezentare
de concerte, organizarea şi susţinerea de
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, prezentare de concerte
muzicale, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, organizarea
şi susţinerea de concerte de muzică în direct,
servicii pentru concerte de canto, organizare și
coordonare de concerte, rezervare de locuri la
concerte, realizare, coordonare și organizare de
concerte, organizare de concerte de muzică pop,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct.

───────
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(210) M 2020 04048
(151) 17/06/2020
(732) MARIA - CARLA

DOBRONĂUȚEANU , INTRAREA
BITOLIA NR. 28, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MegaChef

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
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 04049
(151) 17/06/2020
(732) ND MEDHEALTH SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041256,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Dr.BIOM

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, creme cosmetice, deodorante și
antiperspirante, loțiuni de uz cosmetic, produse
de parfumerie, produse pentru machiaj,
preparate și tratamente pentru păr, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate pentru igiena orală, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, uleiuri
de uz cosmetic, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, cosmetice care conţin acid hialuronic,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
creme cu protecție solară, creme hidratante,
creme de scutece (nemedicinale), creme şi
loţiuni cosmetice, exfoliante pentru curățarea
pielii, gel de baie și de duș, geluri de uz cosmetic,
loțiune pentru curățarea tenului, loţiuni de corp,
măşti cosmetice, măşti de frumuseţe, paste de
dinți, seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, uleiuri de uz cosmetic.
5. Alimente pentru bebeluși, dezinfectanți
și antiseptice, medicamente, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, preparate
dietetice pentru copii, preparate dietetice și
alimentare, preparate farmaceutice, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate și substanțe
farmaceutice, remedii naturale și farmaceutice,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente alimentare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, uleiuri medicinale, vitamine
gumate, unguente cu mentol pentru bebelusi ,
unguente antiseptice, suplimente pe bază de
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plante, suplimente nutritive minerale, suplimente
pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, biocide, creme
de uz dermatologic, dropsuri împotriva tusei,
geluri antibacteriene, ovule vaginale, suplimente
nutritive.

───────

(210) M 2020 04050
(151) 17/06/2020
(732) DELICII DIN APUSENI SRL,

STR. REVOLUŢIEI 1848 NR. 29,
JUDEŢUL ALBA, CIMPENI, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

HAIOŞERIE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ cu produse de
patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2020 04051
(151) 17/06/2020
(732) GRUP EDITORIAL LITERA SRL,

STR. MOECIU NR. 7A, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

citeşte.ro

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.14

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

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
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), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 04052
(151) 17/06/2020
(732) MARIA - CARLA

DOBRONĂUȚEANU , INTRAREA
BITOLIA NR. 28, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MaxiChef

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
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 04055
(151) 17/06/2020
(732) S.C. ELECTROPRECIZIA

SECURITY AND PROTECTION
S.R.L., STR. ELECTROPRECIZIA
NR. 3, JUD. BRAȘOV, SĂCELE,
505600, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ELECTROPRECIZIA
Security and Protection

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01;
01.15.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
186 C), albastru (Pantone 295 C), gri
(Pantone 7452 C)

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 04056
(151) 17/06/2020
(732) S.C. INA BORDO S.R.L., STR.

NICOLAE DRĂGANU NR. 24, AP. 9,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII, NR. 152, SC. 3, AP.
96, JUD. CLUJ, COM. FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Ina Bordo

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, curele
(îmbrăcăminte).
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35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte şi accesorii pentru îmbrăcăminte,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
publicitate şi reclamă, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, servicii de agenții de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, servicii
promoţionale comerciale, prezentare de produse
în scopuri promoţionale, servicii de fidelizare de
clienţi în scopuri comerciale, promoţionale şi/sau
publicitare.
42. Servicii de design oferite de o casă
de modă, servicii de consultanţă în design
vestimentar, design vestimentar pentru terţi,
creare de îmbrăcăminte şi articole care servesc
la acoperirea capului (design), design de
accesorii de modă, servicii de design textil,
decorațiuni interioare, consultanță în decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare.

───────

(210) M 2020 04057
(151) 17/06/2020
(732) S.C. LA LĂPTĂRIA LUI ALIN

S.R.L., STR. ION HELIADE
RĂDULESCU NR. 24, JUD. ALBA,
BLAJ, 515400, ALBA, ROMANIA

(540)

LA LĂPTĂRIA LUI ALIN
Blaj-Tiur, jud. Alba

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.04.02; 03.04.24; 26.05.01

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

40. Prelucrarea laptelui.
───────

(210) M 2020 04058
(151) 17/06/2020
(732) EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU,

STR. ȘTRAUBING NR. 208,
CARTIER GORANU, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
HAITA

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

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. 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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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).

───────

(210) M 2020 04059
(151) 17/06/2020
(732) EDUARD-CRISTIAN CĂTĂNOIU,

STR. ȘTRAUBING NR. 208,
CARTIER GORANU, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
FRUCTIFER

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

───────

(210) M 2020 04060
(151) 17/06/2020
(732) S.C. ENERGY ORTISOARA S.R.L.,

STR. BUCEGI NR. 11, CAM. 4,
JUD. TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

M city

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.09

(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri
(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).

───────
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(210) M 2020 04061
(151) 17/06/2020
(732) S.C. GLOBALDEV IT S.R.L., BD.

NICOLAE TITULESCU NR. 66,
BL. 11, SC. 1, ET. 2, AP. 12, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GlobalDev

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.13.01;
26.01.03

(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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04062
(151) 17/06/2020
(732) S.C. CAFEGIU VGI S.R.L., CALEA

MOLDOVEI NR. 40D, AP. 26, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

copacul DE CAFEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.01.03; 05.01.16

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

30. Cafea boabe şi cafea preparată, cafea
verde, cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea
decafeinizată, extracte de cafea, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, alimente şi băuturi
pe bază de cafea, cafea cu gheaţă, substituite de
cafea, extracte substituite de cafea, alimente şi
băuturi pe bază de substituite de cafea, cicoare
(substituite de cafea), extracte de cafea utilizate
ca arome pentru băuturi, umpluturi pe bază de
cafea, cafea
liofilizată, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, orz prăjit și malț pentru utilizare
ca înlocuitori pentru cafea, băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea, arome de cafea, înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), capsule
de cafea (coffee pods), capsule de ceai (tea
pods), uleiuri de cafea, băuturi carbogazoase pe
bază de cafea, cafea solubilă, băuturi pe bază de
cafea cu conținut
de lapte, amestecuri de cafea și malț, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, boabe de
cafea învelite în zahăr, cappuccino, espresso,
ciocolată, ciocolată de casă cu boabe de cafea
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măcinată, bomboane de ciocolată, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, produse de cofetărie.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata legate de stocuri
de cafea, echipamente şi accesorii (aparate
pentru prăjit cafeaua, percolatoare electrice
de cafea, maşini de cafea expreso, filtre de
cafea electrice, ibrice de cafea electrice fără
fir, aparate pentru răcirea băuturilor, aparate de
refrigerare, instalaţii automate pentru prepararea
cafelei), regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
magazine en gross sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, pagină web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, închiriere de standuri de vânzare,
închirierea automatelor de vânzare şi alte
echipamente, servicii de francizare şi anume
furnizarea asistenţei tehnice pentru înfiinţarea şi/
sau funcţionarea de restaurante, cafenele, cafe-
baruri, snack- baruri.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de aprovizionare cu alimente şi băuturi
pentru restaurante, servicii specifice cafenelelor
şi ceainăriilor, servicii de catering pentru
pregătirea și furnizarea de cafea pentru consum
în birouri, servicii oferite de snack bar, bistro.

───────

(210) M 2020 04063
(151) 17/06/2020
(732) SC AGROLAND BUSINESS

SYSTEM SRL , STR. GĂRII NR.
14, JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300167, TM, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR. MARTIR LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP. 110, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300024

(540)

agroland CAVIMIN
ADITIV FURAJER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.07.03; 25.01.19

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

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

5. Suplimente alimentare (dietetice) pentru
animale, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04064
(151) 17/06/2020
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
KIDPROTECT

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04065
(151) 17/06/2020
(732) INTEGRA MEDICAL SERVICES

SRL, BLD. GHE MAGHERU NR.
1-3, SECTOR 1, BUCURESTI,
24144100, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PLOMBE NON-TOXICE

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────

(210) M 2020 04066
(151) 17/06/2020
(732) TOUR IMPEX GROUP SRL, STR.

IMPARATUL TRAIAN NR. 16,
BL. 16, SC. B, AP. 15, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330032,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

TOUR IMPEX GROUP
Expert SCULE&UTILAJE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.01

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă.

───────
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(210) M 2020 04067
(151) 17/06/2020
(732) DAVID SANDU, INT. NICOLAE

IORGA NR. 36F, COM. CHIAJNA,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC CABINET N. D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

BolAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive alcoolice,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, esențe alcoolice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă
profesională în afaceri, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi
serviciilor, demonstrații cu produse, distribuirea
de eşantioane, proiectarea de materiale
publicitare,

servicii de agenţie de import-export, servicii de
lobby comercial, servicii de comerţ și regruparea
în
avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, furnizarea unei pieţe comerciale
online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziţii în
scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2020 04068
(151) 17/06/2020
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
TOPAQUA

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

11. Aparate pentru filtrarea apei, de uz domestic.
───────

(210) M 2020 04069
(151) 17/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI-CORABITA,
JUDETUL VRANCEA, SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
SANOXIME

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04070
(151) 17/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI-CORABITA,
JUDETUL VRANCEA, SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
NATASHA

(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.

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04071
(151) 17/06/2020
(732) DENTSTORE SRL, STR. TEPES

VODA NR. 89, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Dental Guru

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, toate
produsele fiind in legătură doar cu domeniul
stomatologic.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, toate produsele fiind in legătură doar cu
domeniul stomatologic.
41. Organizarea de cursuri și evenimente non-
comerciale în domeniul stomatologiei.

───────
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(210) M 2020 04072
(151) 17/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI-CORABITA,
JUDEŢ VRANCEA, SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
OBSESION

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04073
(151) 17/06/2020
(732) SC DCNEWS RESEARCH &

DEVELOPMENT SRL, PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP
D1, ET. 6, CAMERA 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
ARGUMENT. Centrul
de Sondare pentru
Suportul Deciziilor

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04074
(151) 17/06/2020
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Verdino. NO MEAT-NO HARM

(531) Clasificare Viena: 05.09.19; 25.01.19;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

29. Înlocuitori de unt, înlocuitori ai margarinei,
înlocuitori de carne, înlocuitori de smântână,
înlocuitori de ouă, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de lapte, înlocuitori de carne pe bază
de legume, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, frișcă vegetală.

───────

(210) M 2020 04075
(151) 17/06/2020
(732) ANDREI ZOLTAN FARKAS, STR.

ASTRILOR NR. 9, AP. 1, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300685, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
HAMEI

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

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

───────

(210) M 2020 04076
(151) 17/06/2020
(732) HUMAN BUSINESS SRL, STR.

VIOAREI NR. 247, JUDEŢ IAŞI,
TOMESTI, 707515, IAȘI, ROMANIA

(540)
aoi-all in one, insurance

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

36. Asigurări.
───────

(210) M 2020 04077
(151) 17/06/2020
(732) PETRESCU S. PFA, ALEEA

SOMESUL RECE NR. 14-18,
BL. 4, ET. 1, AP. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 7000, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CABANA MEA

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanţă.

───────

(210) M 2020 04078
(151) 17/06/2020
(732) VATRAA ARCHITECTURE LTD,

STR. BISHOPSGATE NR. 199,
C/O AIDHAN ACCOUNTANCY,
LONDON, MAREA BRITANIE

(540)
VATRAA ARCHITECTURE

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,

coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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.

───────



Erată 

    Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit M 2020/03832, M 2020/03833 si 
M 2020/03834 publicate la data de 07.06.2020, numele corect al solicitanților este: 
 
    BOGDAN GEORGE MĂRUNȚIȘ, Str. Broșteni FN, bl. C3, sc. A, ap. 8, județul Buzău RO     
    OVIDIU FLORIN TOMA, Str. Buciumat nr. 4 B, sector 1, BUCURESTI, RO 
 
 
 
 
 
 

Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/03834 publicată la data de 
07.06.2020, clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 
 

Clasa 9: Telefon cu cheie fizică de criptare. 

Clasa 35: Publicitate şi publicitate online în legătură cu telefoane; strângerea la un loc, în folosul 

terţilor, a unei game variate de telefoane (cu excepţia transportului acestora), permiţând clienţilor să 

le vadă şi să le cumpere în mod convenabil. 

Clasa 38: Telecomunicaţii; transmiterea cu ajutorul telefonului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii 

telefonice); pagini web (telecomunicaţii). 

Clasa 42: Creare şi menţinere site-uri web; proiectarea sistemelor informatice şi criptarea datelor. 
 


