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Cereri Mărci publicate în 24/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05850 17/09/2020 DORA COCIȘ Centrul de terapie şi masaj Dora

Cociş

2 M 2020 06561 17/09/2020 APOSTOL CRISTIAN IONEL I.I. VOCEA BÂRLADULUI

3 M 2020 06562 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL HAI HUI

4 M 2020 06563 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL HAI HUI

5 M 2020 06564 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL ROD

6 M 2020 06565 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL SRL Ale Hop

7 M 2020 06566 17/09/2020 DECENU NOI RETAIL S.R.L. Simina

8 M 2020 06567 17/09/2020 VALENTIN HOREA POTRA IMPACT MUSIC GRUP

9 M 2020 06568 17/09/2020 CABINET DE AVOCAT ROBERT
BUCUR - PRIN AVOCAT
TITULAR ROBERT BUCUR

ASOCIAŢIA pentru EDUCAŢIE şi
SPORT a AVOCAŢILOR 2020

10 M 2020 06569 17/09/2020 IULIAN BOZ #reStart get coffee be happy

11 M 2020 06570 17/09/2020 MARIAN PETCU Arteroprotect

12 M 2020 06571 17/09/2020 BOGDAN ŞTEFAN NEGREA ZAMORA COTA 1400

13 M 2020 06572 17/09/2020 MARIAN PETCU Mentosan - pastila albastră
pentru gât

14 M 2020 06573 17/09/2020 GABRIEL BÎRSAN
BOGDAN CONSTANTINESCU

iR iRecycle

15 M 2020 06574 17/09/2020 RAINIC STORE SRL RainicStore

16 M 2020 06575 17/09/2020 SC ANCONI COMSERV SRL HOTEL BUCHENLAND

17 M 2020 06576 17/09/2020 EMERALIDA-MARIA HAȚEGAN-
OLTEAN

DINTII SE SPARG MAI
FRUMOS PE BICICLETĂ by Dr.
HAȚEGAN

18 M 2020 06579 17/09/2020 ACQUIRA FRESH S.R.L. Acquira FRESH

19 M 2020 06580 17/09/2020 MARIAN LUCIAN CRISTACHE marhaba ARABIC ESSENCE

20 M 2020 06581 17/09/2020 S.C. BIOFARM S.A. Bixtonim

21 M 2020 06582 17/09/2020 SC BIOFARM SA Bixtonim

22 M 2020 06583 17/09/2020 SC BIOFARM SA Bixtonim XYLO

23 M 2020 06584 17/09/2020 SC PROFIPET COM SRL Kiri Kiri

24 M 2020 06585 17/09/2020 XPERIENCE CAFFE SRL XPERIENCE CAFFE

25 M 2020 06586 17/09/2020 GLOBAL RETAIL SALES SRL profarma
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 06587 17/09/2020 TAME & ROAR SRL TAME

27 M 2020 06588 17/09/2020 NICOLETA-CLAUDIA TOMA Zero Plastic

28 M 2020 06589 17/09/2020 MICROBAN PRODUCTS
COMPANY

MICROBAN

29 M 2020 06590 17/09/2020 EVOX PROTRADE S.R.L. MYAUTOPRO

30 M 2020 06591 17/09/2020 S.C. DUVA&T COMPANY S.R.L. Langoșeria

31 M 2020 06592 17/09/2020 S.C. A&A INDEPENDENT
CONSULTING S.R.L.

A&A Consulting

32 M 2020 06593 17/09/2020 ELENA DANIELA PETRE Dreamland

33 M 2020 06594 17/09/2020 FELICIA MUREȘAN Arin rezidential Built by passion
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(210) M 2020 05850
(151) 17/09/2020
(732) DORA COCIȘ, ALEEA LALELELOR

NR. 5, BL. D11, AP. 30, JUD. CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)
Centrul de terapie

şi masaj Dora Cociş
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
masaj, masaj thailandez, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj tradițional japonez, informații
referitoare la masaj, masaj cu pietre calde,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare.

───────

(210) M 2020 06561
(151) 17/09/2020
(732) APOSTOL CRISTIAN IONEL I.I.,

STR. REPUBLICII NR. 70, BL.
M5, SC. A, AP. 8, ET. 3, JUDETUL
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VOCEA BÂRLADULUI

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

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de
internet, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, transmisii audio, video și
multimedia prin internet și alte rețele
de comunicații, difuzare de material audio și
video pe internet, difuzare de programe
prin internet, servicii de difuzare video, audio și
TV, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmisie continuă
(streaming) de material audio,
video și audiovizual printr-o rețea globală de
calculatoare.

───────

(210) M 2020 06562
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HAI HUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.02

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

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri și uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
odorizante, preparate de pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, săruri de albire, sodă
de albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, şervetele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, şervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
şervetele umede pentru uz igienic și cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, bețișoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, degresanti, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
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pentru pardoseli, lustru pentru mobilă și
pardoseli, soluţii de degresare, cremă pentru
pantofi, crema de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, bețișoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
harţii/dosare din plastic pentru harţîi, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, , articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris,
folie de împachetat cadouri.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţa din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervețele de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleata cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic, bureţi
pentru vase, lavete de spălat vase.

───────

(210) M 2020 06563
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HAI HUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

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

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
harţii/dosare din plastic pentru harţîi, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţa din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervețele de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleata cu storcător
pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
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ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic.

───────

(210) M 2020 06564
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.17

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

clase:
8. Unelte și ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri și cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, curățitoare de fructe, dălți pentru
gheață, râzătoare mandoline pentru bucătărie,
polonice, cuţite de mărunțit/cuțite de descarnat,
desfăcătoare de stridii, bricege, cuţite pentru
pizza neelectrice, pisăloage pentru sfărâmat,
spatulă (unelte de mână), feliatoare de legume/

mărunțitoare de legume, dispozitive de tăiat folia
de pe dop, acţionate manual.
21. Ustensile și recipiente uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor,
boluri, cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
tirbușoane, seturi de recipiente pentru ulei
și oţet, veselă, capace pentru farfurii/capace
pentru veselă, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, tigăi pentru prăjit, vase pentru
păstrat mâncarea caldă, neincalzite electric,
termosuri, fierbătoare, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, suporturi de cuţițe pentru
masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan, capace pentru
vasele de gătit, vase, produse de olărie, boluri de
salată, cleşti pentru salată, farfurioare, solniţe cu
orificii de presarare/solnite tip vas, linguri-cupe
pentru uz casnic.

───────

(210) M 2020 06565
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 16,
PAVILION P5, SPATIUL NR. 68,
JUDETUL ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ale Hop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.04; 02.09.08

(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri și uleiuri esenţiale,
preparate de albire și alte substanţe de spălare,
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odorizante, preparate de pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, săruri de albire, sodă
de albire, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, şervetele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, şervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
şervetele umede pentru uz igienic și cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, bețișoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duș pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare și în scopurile
medicale, degresanti, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă și
pardoseli, soluţii de degresare, cremă pentru
pantofi, crema de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, bețișoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
papetărie și de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii și pungi pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperți/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
față, dosare (rechizite de birou), mape pentru
harţii/dosare din plastic pentru harţîi, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, şervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curăţenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, , articole
pentru școală (papetărie), şervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, şervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris,
folie de împachetat cadouri.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălțăminte, găleți/vedre, recipiente
de unică folosinţa din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervețele de bucătărie, coș de gunoi,
cârpe de şters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleata cu storcător

pentru mopuri, storcător pentru mopuri, mopuri,
vase de gătit și articole pentru masă, cu
excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbușoane, seturi
pe recipiente pentru ulei și oţet, veselă, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, tigăi pentru prăjit,
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, termosuri, fierbătoare, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, suporturi de cuţițe
pentru masă, cutii pentru gustări, veselă pentru
camping, mojare pentru bucătărie, spărgătoare
de nuci, articole din porţelan pentru uz casnic,
capace pentru vasele de gătit, vase, produse
de olărie, boluri de salată, cleşți pentru salată,
farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/solnițe
tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic, bureţi
pentru vase, lavete de spălat vase.

───────

(210) M 2020 06566
(151) 17/09/2020
(732) DECENU NOI RETAIL S.R.L.,

SOS. BUCUREŞTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P5, SPAŢIU
NR. 68, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Simina

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.03.30; 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri şi uleiuri esențiale,
preparate de albire şi alte substanțe de spălare,
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odorizante, preparate de pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, săruri de albire, soda
de albire, șervetele pentru bebeluși impregnate
cu preparate de curăţare, șervetele umede
impregnate cu loţiuni cosmetice, șervetele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
șervetele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
calupuri de săpun, preparate cosmetice pentru
băi, preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, deodorant de uz
uman sau veterinar, vată din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, detergenţi, alții decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, degresanţi, alții decât cei utilizați în
procese de fabricare, balsam pentru ţesături,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, ceară pentru
pardoselile din parchet, lichide antiderapante
pentru pardoseli, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, soluții de degresare, cremă pentru
pantofi, cremă de ghete, săpun, pudră de talc
pentru toaletă, lichid pentru spălarea parbrizelor,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, lichid de
spălare, beţişoare universale cu vată de uz
personal.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
papetărie şi de birou, cu excepția mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, pungi din hârtie sau
plastic pentru ambalat, bavete din hârtie, cutii
din hârtie sau carton, hârtie de calc, coperţi/
învelitori (papetărie), prosoape din hârtie pentru
faţă, dosare (rechizite de birou), mape pentru
hârtii/dosare din plastic pentru hârtii, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, șervetele din hârtie,
foi de hârtie (papetărie), prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, hârtie pergament, folie
din plastic pentru împachetat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, articole
pentru școală (papetărie), șervetele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, șervetele de hârtie pentru
demachiere, hârtie de toaletă/hârtie igienică,
prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, hârtie de scris.
21. Ustensile şi recipient de uz casnic sau de
bucătărie, mături, perii, cu excepţia pensulelor,
perii pentru încălţăminte, găleţi/vedre, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, șervetele de bucătărie, coş de gunoi,
cârpe de sters praful (pânze), ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, găleată cu storcător
pentru mopuri, (storcător pentru mopuri, mopuri,

vase de gătit şi articole pentru masă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor şi lingurilor, boluri,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, seturi de
oale pentru gătit, oale de gătit, tirbuşoane,
seturile recipiente pentru ulei şi oţet, veselă,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, tigăi
pentru prăjit, vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, termosuri, fierbătoare
neelectrice, recipiene pentru bucătărie, suporturi
de cuţite pentru masă, cutii pentru gustări,
veselă pentru camping, mojare pentru bucătărie,
spărgătoare de nuci, articole din porțelan pentru
uz casnic, capace pentru vasele de gătit, vase,
produse de olărie, boluri de salată, clești pentru
salată, farfurioare, solniţe cu orificii de presărare/
solniţe tip vas, linguri-cupe pentru uz casnic,
bureți pentru vase, lavete de spălat vase.

───────

(210) M 2020 06567
(151) 17/09/2020
(732) VALENTIN HOREA POTRA, BLV.

GEN. ION DRAGALINA NR. 23, AP.
8+9, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300162, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
IMPACT MUSIC GRUP

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

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

───────
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(210) M 2020 06568
(151) 17/09/2020
(732) CABINET DE AVOCAT ROBERT

BUCUR - PRIN AVOCAT TITULAR
ROBERT BUCUR, STR. CENTURII
NR. 9, BL. 113, SC. B, ET. 9, AP.
83, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA pentru
EDUCAŢIE şi SPORT
a AVOCAŢILOR 2020

(531) Clasificare Viena:
17.03.01; 21.03.01; 20.07.01; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15

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

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

16. Articole de papetărie și accesorii educative,
afişier (articole de birou), agende datate,
agende de birou, agende de buzunar, agende
de planificare pentru birou, agende folosite
în papetărie, agende personale, agende
săptămânale, albume foto și albume pentru
colecționari, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru scris, articole
de papetărie, confecționate din hârtie, articole
pentru birou, ascuțitori de creioane, bibliorafturi
(birotică), bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
pentru birou, blocnotes de birou, blocnotesuri,
caiete, caiete de scris, caiete școlare, calendare
de birou, calendare de perete, calendare tipărite,
carnete, carnete cu foi detașabile, carnete
de notițe, carnețele, cărți cu nume, cărți de
desenat sau de scris, cărți de onoare, cărți
pentru semnături, coli de hârtie (papetărie), coli
de hârtie pentru notițe, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte (papetărie), coperte
de protecție pentru cărți, coperți de dosar,

creioane colorate, creioane cu mină colorată,
creioane de colorat, creioane tip carioca, dosare,
ecusoane din hârtie, etichete adezive, etichete
adezive din hârtie, etichete adezive tipărite,
etichete autocolante (papetărie), felicitări (care
însoțesc) cadouri, fișe (papetărie), foi de hârtie
(papetărie), ghiduri numerotate (tipărituri), hârtie
de scris, hârtie pentru scrisori, insigne din
carton, insigne de hârtie, invitații (articole de
papetărie), jurnale și agende, mape, markere
cu gel fluorescent, articole de papetărie, pixuri
colorate, planificatoare de perete (articole de
birou), plicuri, rame pentru fotografii, rechizite
școlare, rigle pentru desen, semne adezive
(articole de papetărie), semne de carte, semne
de carte din hârtie, suporturi din hârtie sau carton
pentru afişe, cărți de desen, bannere din hârtie,
stegulețe decorative din hârtie, stegulețe din
hârtie, suporturi de pahare din hârtie, suporturi
din carton pentru pahare, suporturi pentru halbe
de bere din hârtie sau carton, pungi cu mânere
din hârtie sau plastic pentru ambalat.
25. Articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte termice, articole pictate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
batiste de buzunar, bentițe de gât (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe de protecție
pentru urechi, benzi antiperspirante pentru
încheietură, benzi pentru încheietura mâinii,
bermude, blazere, bluze, bluze cu glugă, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de trening,
bluze scurte, bluze spore bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, body-uri
(lenjerie de corp), bretele pentru bărbați, cămăși,
cape și pelerine, cămăși stil sport, ciorapi,
ciorapi 3/4, ciorapi antiperspiranți, colanți,
cravate, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (îmbrăcăminte), hanorace, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
îmbrăcăminte pentru sport, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), lenjerie de corp termică,
maiouri pentru sport, maiouri sportive, mantale
de ploaie, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni, pantaloni de trening scurți, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sportivi, pelerine impermeabile, pulovere, replici
de echipamente de fotbal (îmbrăcăminte,
încălţăminte), seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), şorturi, jartiere pentru șosete
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bărbătești, șosete pentru bărbaţi, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), tricouri, tricouri
pentru fotbal, tricouri polo, uniforme, uniforme
pentru arbitri, veste de antrenament, bascheți,
crampoane pentru ghete de fotbal, ghete de
fotbal, ghete sport, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte de sport, pantofi de sport, pantofi
de fotbal, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, șepci
cu cozoroc, pălărioare de soare, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport, viziere (articole de îmbrăcăminte),
bretele de pantaloni, cozoroace.
28. Apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
apărători de cot (articole de sport), apărători
de genunchi (articole de sport), apărători
de tibie (articole de sport), apărători de
tibie pentru fotbal, articole de gimnastică și
de sport, articole de sport, discuri pentru
sport, echipament pentru fotbal (articole de
sport), echipamente pentru sport (articole de
sport), genți adaptate articolelor de sport,
jocuri sportive, mănuși confecționate special
pentru sport, mingi (articole sportive), mingi de
fotbal, mingi de plajă, mingi pentru practicarea
sporturilor, mingi pentru sport, protecții de corp
pentru sport, protecții pentru portari (articole
de sport), protecții utilizate în activități sportive,
animale de jucărie, baloane pentru joacă,
figurine de jucărie, jucării, jucării de pluș, mingi
de joacă, mingi de joc, păpuşi (jucării).
35. Administrare de concursuri în scopuri
publicitare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere publicitară,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin Internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, servicii de comenzi online, servicii
de telemarketing, afisaj (publicitate exterioară),
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet, compilare

de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
Internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de Internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe Internet,
căutare de sponsorizare, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promotional, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de campanii promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, expoziții
comerciale și servicii expoziţionale cu scop
comercial şi publicitar, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, informații de marketing,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing digital,
marketing direct, întocmire de reclame,
marketing promoțional, distribuirea de mostre
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de trageri la sorți cu premii în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și seivicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de lnternet, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive
internaționale, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea produselor
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și serviciilor altor persoane prin Internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare ia evenimente sportive
internaționale. publicitate online, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate radio și de televiziune,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, realizare de broșuri publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de materiale publicitare, realizare de
material publicitar.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, publicare de
broșuri, publicare de anuare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cataloage, publicare de cărți educative,
publicare de cărți audio, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe Internet, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin Internet, publicare
de materiale educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în

format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe Internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de publicații periodice,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de reviste, publicare
de reviste cu informații științifice, publicare
de reviste electronice, publicare de reviste pe
Internet, publicare de reviste în format electronic
pe Internet, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte altele decât cele publicitare,
publicare de texte educative, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe Internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare on-line de cărți și reviste.
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare. de materiale tipărite, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), cluburi de fani (divertisment),
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, desfășurare de ceremonii
în școpuri de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele IP, divertisment
difuzat prin TV fără fir, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
online, divertisment on-line, divertisment pe
Internet, educație și instruire, fotoreportaje,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment
prin intermediul Internetului, furnizare de
informații despre divertisment prin mijloace
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electronice, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații prin
intermediul paginilor web pentru jucători cu
privire la scorurile lor la jocuri, furnizare de știri
referitoare la sport, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
spectacole în scopuri culturale.

───────

(210) M 2020 06569
(151) 17/09/2020
(732) IULIAN BOZ, COMUNA HUDEŞTI,

JUDEŢ BOTOŞANI, SAT VATRA,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

#reStart get coffee be happy

(531) Clasificare Viena:
11.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistenţă în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu,
consiliere în afaceri privind francizarea, asistenţă
comercială privind sistemul de franciză, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2020 06570
(151) 17/09/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Arteroprotect

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii(nemedicinale),
parfumuri, produse cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice şi preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetic
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
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cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi (preparate
de uz medical), preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 06571
(151) 17/09/2020
(732) BOGDAN ŞTEFAN NEGREA,

STR. 1 MAI 23C, JUD. PRAHOVA,
URLAŢI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ZAMORA COTA 1400

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06572
(151) 17/09/2020
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mentosan - pastila
albastră pentru gât

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

5. Medicamente, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, remedii naturale
şi farmaceutice, băuturi de uz medical, alifii
medicinale, alifii medicamentoase mentolate,
pentru mai multe scopuri, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
inhalanţi, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale, preparate farmaceutice de inhalat
pentru tratarea bolilor respiratorii

───────
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(210) M 2020 06573
(151) 17/09/2020
(732) GABRIEL BÎRSAN, BLD.

CHIȘINĂU NR. 8, BL M2, SC. 3, ET.
3 AP. 95, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BOGDAN CONSTANTINESCU,
STR. RARĂU NR. 3, BL. V69,
SC. 2, ET. 2, AP. 22, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

iR iRecycle

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.02; 26.04.18; 29.01.13

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

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 06574
(151) 17/09/2020
(732) RAINIC STORE SRL, STR.

FORTURILOR NR. 62, SAT
COSTI, JUDEȚUL GALAȚI, COM
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

RainicStore

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.03.04

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

clase:
35. Administrarea vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2020 06575
(151) 17/09/2020
(732) SC ANCONI COMSERV SRL,

STR. PIATA REPUBLICII NR.
6, JUDEȚUL SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, 725300, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
HOTEL BUCHENLAND

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

43. Servicii hoteliere.
───────
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(210) M 2020 06576
(151) 17/09/2020
(732) EMERALIDA-MARIA HAȚEGAN-

OLTEAN, STR. BĂRĂGANULUI
NR. 19, JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DINTII SE SPARG MAI
FRUMOS PE BICICLETĂ

by Dr. HAȚEGAN

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.04.14; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 06579
(151) 17/09/2020
(732) ACQUIRA FRESH S.R.L., STRADA

VIRTUȚII NR. 13, BLOC R5B, SC
1, AP 23, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Acquira FRESH

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.03.13; 26.01.16; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

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

31. Fructe și legume proaspete.

───────

(210) M 2020 06580
(151) 17/09/2020
(732) MARIAN LUCIAN CRISTACHE,

BLD. 1 MAI NR. 31, BL. C11,
SC. B, ETAJ 1, AP. 51, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

marhaba ARABIC ESSENCE

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.

───────

(210) M 2020 06581
(151) 17/09/2020
(732) S.C. BIOFARM S.A., STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bixtonim
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(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
295 C), negru

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenției
sau tratării afecțiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecție virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenția sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 06582
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA , STR. LOGOFĂT

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 74254, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bixtonim

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.01.01;
02.01.23; 01.13.15

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Process blue C), albastru închis
(Pantone P295C), roşu, alb

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 06583
(151) 17/09/2020
(732) SC BIOFARM SA , STR. LOGOFĂT

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 74254, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Bixtonim XYLO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.01.01;
02.01.23; 01.13.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone P295C), albastru deschis,
portocaliu, roşu

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

5. Produse farmaceutice destinate prevenţiei
sau tratării afecţiunilor de tract respirator
superior, rinite de natură alergică sau non-
alergică cauzate fie de un alergen sau de o
infecţie virală, de o răceală sau de o gripă,
cu manifestări clinice care includ congestia
mucoasei nazo-faringiene.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice pentru prevenţia sau tratarea
tulburărilor de natură digestivă.

───────

(210) M 2020 06584
(151) 17/09/2020
(732) SC PROFIPET COM SRL, STR.

AFINELOR NR. 11 BIS, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 100346,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Kiri Kiri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb,
maro

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

29. Seminţe procesate de floarea soarelui,
seminţe comestibile, seminţe procesate.
31. Seminţe naturale, seminţe brute, seminţe
neprocesate, grăunţe pentru hrana animalelor.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare.

39. Transport rutier.
───────

(210) M 2020 06585
(151) 17/09/2020
(732) XPERIENCE CAFFE SRL, SAT.

ARCHIS NR.128, JUD. ARAD,
COMUNA ARCHIS, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

XPERIENCE CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.03.04; 25.01.05;
05.03.13; 20.07.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru

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

35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de baruri, servicii de snack-
baruri, servicii de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de baruri de sucuri de fructe, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de informații despre servicii de
bar.

───────
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(210) M 2020 06586
(151) 17/09/2020
(732) GLOBAL RETAIL SALES SRL,

ALE. ION AGARBICEANU
NR. 3-11, BL. A, SC. 1, AP.
114, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

profarma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.12; 24.17.05

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

clase:
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,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 06587
(151) 17/09/2020
(732) TAME & ROAR SRL, STR. OITUZ

NR. 32, SAT BRANESTI, JUD.
ILFOV, COMUNA BRANESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

TAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 27.05.09; 27.05.10

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

3. Săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
[decoloranţi] pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, basma (nuanţator cosmetic), plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
sclipici de unghii, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranți cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
beţişoare din bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
creme pentru articolele din piele/ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a denţilor,
paste de dinţi nemedicinale, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate nemedicinale, preparate de curăţare
uscată, apă de colonie, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
gene false, unghii false, apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea
de corp din latex lichid de uz cosmetic,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, grăsimi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni de păr
nemedicinale, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
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peroxid de hidrogen pentru scopuri cosmetice,
beţişoare parfumate, apă de lavandă, ulei
de lavandă, luciu pentru buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, preparate pentru
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, esenţă de mentă (ulei esenţial),
mentă pentru parfumerie, ceară pentru mustaţă,
apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale,
lac de unghii/vopsea de unghii, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru
unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii/soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
parfumerie, parfumuri, preparate fitocosmetice,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), ulei de trandafir, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, şampoane nemedicinale,
săpun pentru ras, preparate pentru ras, creme
de albit pielea/creme pentru albirea pielii, pietre
pentru netezire, săpun, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
pudră de talc, pentru toaletă, benzi pentru
albirea dinţilor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă nemedicinale.

───────

(210) M 2020 06588
(151) 17/09/2020
(732)

NICOLETA-CLAUDIA
TOMA, BULEVARDUL GARII
NR. 20, AP. 31, JUD. BRASOV,
BRASOV, 531000, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Zero Plastic

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

41. Publicarea, raportarea și redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 06589
(151) 17/09/2020
(732) MICROBAN PRODUCTS

COMPANY, 11400 VANSTORY
DRIVE, HUNTERSVILLE, NC,
28078, CAROLINA DE NORD,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42, AP.
1, PO BOX 2-229, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MICROBAN

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

1. Produse chimice antimicrobiene și
antibacteriene utilizate în industrie, știință
și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, produse chimice
pentru utilizare ca inhibitori de creștere
microbiană, produse chimice utilizate ca aditivi
pentru a conferi proprietăți antibacteriene,
antifungice și antimicrobiene produselor din
plastic, din rășini din plastic, din fibre sau din
materiale textile, inoculanți microbieni, alții decât
cei de uz medical, detergenți cu proprietăți
antibacteriene pentru utilizare în procesele de
fabricație, produse chimice industriale, produse
chimice utilizate la fabricarea textilelor sau a
țesăturilor.
3. Preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat
pentru toate scopurile, preparate de curățat cu
proprietăți de
dezodorizare pentru toate scopurile, preparate
pentru curățarea covoarelor și tapițeriei,
preparate pentru curățarea automobilelor, agenți
de curățare pentru curățarea suprafețelor dure
și moi, preparate de curățare pentru utilizare
în domeniul sănătății, rezidențial, comercial și
industrial, cârpe impregnate cu preparate de
curățat, detergenți dezodorizanți pentru covoare
și tapițerii, geluri pentru curățarea mâinilor,
preparate pentru curățarea mâinilor, săpunuri
pentru mâini, săpunuri lichide pentru mâini, față
și corp, cârpe impregnate cu un detergent pentru
curățare, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
vase, detergenți pentru vasul de toaletă.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
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scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor, de
uz medical, produse farmaceutice, substanțe
antibacteriene de uz medical, detergenți
dezinfectanți, dezinfectanți pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, dezinfectanți pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți și
accesorii pentru băi, dezinfectanți pentru uz
sanitar, dezinfectanți pentru uz igienic, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare în domeniul îngrijirii sănătății,
industrial, rezidențial și comercial, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare pe echipamente medicale,
podele, pereți și accesorii pentru băi, șervețele
igienice de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, acoperiri antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor, săpun antibacterian.

───────

(210) M 2020 06590
(151) 17/09/2020
(732) EVOX PROTRADE S.R.L., STR.

TURBINEI NR.1A, AP.29, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACŞU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
MYAUTOPRO

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, furnizare de
informații prin internet privind vânzarea de
automobile, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online.

───────

(210) M 2020 06591
(151) 17/09/2020
(732) S.C. DUVA&T COMPANY S.R.L.,

STR. MACILOR BL. 66, SC. A, AP.
7, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Langoșeria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02

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

clase:
30. Baclava, batoane de prăjitură, bezele,
biscuiți cu aromă de fructe, brioșe (muffins),
chifle cu cremă, clătite, cozonac secuiesc
(kurtos kolacs), covrigi glazurați cu ciocolată,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, fursecuri, gogoși cu gaură
în mijloc, madlene, napolitane, pandișpan copt
pe aburi (fa gao), pișcoturi, plăcinte, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), prăjituri din iaurt înghețate,
prăjitură cu migdale, prăjitură de malț, prăjitură
pentru micul dejun, prăjitură învelită în ciocolată,
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prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, pricomigdale (patiserie), produse
de cofetărie pe bază de făină, produse de
patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie proaspete,
quiche (tarte sărate), rulouri cu ou (produs
de patiserie), savarine, tarte, tort cu caramel,
vafe din ciocolată, turtă dulce, biscuiți sărați,
cornuri, cozonac pandoro, nuga, prăjitură cu
pâine, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, vafe, gofre,
gogoși din mălai, gogoși din mălai (almojábana),
miniclătite, pâine crocantă, pâine integrală,
pâine multicereale, pâine pita, pâine proaspătă,
prăjitură din drojdie de bere, pâine și chifle,
pâini cu fructe, pateuri cu ciocolată, pateuri cu
cârnați (patiserie), aluat pentru pateuri, pateuri
(patiserie), pateuri de foietaj, pateuri (produse
de patiserie), covrigi cu glazură de ciocolată,
covrigei, covrigei moi, plăcinte fără carne.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: baclava, batoane de
prăjitură, bezele, biscuiți cu aromă de fructe,
brioșe (muffins), chifle cu cremă, clătite, cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), covrigi glazurați
cu ciocolată, cremșnituri, deserturi preparate
(produse de patiserie), ecleruri, fursecuri, gogoși
cu gaură în mijloc, madlene, napolitane,
pandișpan copt pe aburi (fa gao), pișcoturi,
plăcinte, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri
cu cremă, prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjitură cu migdale,
prăjitură de malț, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
pricomigdale (patiserie), produse de cofetărie pe
bază de făină, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie conținând
creme și fructe, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie proaspete, quiche (tarte
sărate), rulouri cu ou, savarine, tarte, tort cu

caramel, vafe din ciocolată, turtă dulce, biscuiți
sărați, cornuri, cozonac pandoro, nuga, prăjitură
cu pâine, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
vafe, gofre, gogoși din mălai, gogoși din mălai
(almojábana), miniclătite, pâine crocantă, pâine
integrală, pâine multicereale, pâine pita, pâine
proaspătă, prăjitură din drojdie de bere, pâine
și chifle, pâini cu fructe, pateuri cu ciocolată,
pateuri cu cârnați, aluat pentru pateuri, pateuri
(patiserie), pateuri de foietaj, pateuri (produse
de patiserie), covrigi cu glazură de ciocolată,
covrigei, covrigei moi, plăcinte fără carne, apă
plată, apă carbogazoasă, apă (băuturi), apă
minerală, apă tonică, apă îmbuteliată, apă cu
arome, ape minerale și gazoase, ape minerale
(băuturi), apă de masă, apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (carbonatată),
apă gazoasă (sifon), apă minerală aromatizată,
apă minerală carbogazoasă, apă potabilă cu
vitamine, amestec de sucuri de fructe, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu gheață
cu conținut de fructe, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), băuturi cu suc de struguri,
băuturi de fructe, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice cu suc de legume,
băuturi pe bază de cocos, băuturi pe bază de
fructe, băuturi pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de mere, citronadă, băuturi din
fructe, fără alcool, siropuri de fructe, smoothies,
suc concentrat de portocale, suc concentrat de
prune afumate, suc de coacăze negre, suc de
fructe concentrat, suc de grepfrut, suc de guave,
suc de pepene galben, suc de mango, suc de
pepene verde, suc de portocale, suc de rodii, suc
de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri de aloe
vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri de fructe
organice, sucuri de legume (băuturi).

───────
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(210) M 2020 06592
(151) 17/09/2020
(732) S.C. A&A INDEPENDENT

CONSULTING S.R.L., STR. VICINA
NR. 3, BL. 33, SC. 2, ET. 4, AP. 80,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 051925,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

A&A Consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08;
03.01.01; 03.01.16; 03.01.24

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 109
C), negru

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

36. Asistență financiară, consiliere
independentă în materie de planificare
financiară, consultanță privind managementul
riscului (financiară), consultanță privind
asistență financiară pentru educație, consultanță
financiară în domeniul managementului riscului,
facilitare și intermediere pentru finanțare,
management financiar și planificare financiară,
servicii bancare, servicii bancare și financiare.

───────

(210) M 2020 06593
(151) 17/09/2020
(732) ELENA DANIELA PETRE, STR.

STRĂMOȘILOR NR. 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22A, AP.
11, SECTOR 6, BUCURESTI

(540)

Dreamland

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 26.04.01; 26.01.01

(591) Culori revendicate:galben, verde, roz,
albastru

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

16. Adezivi pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie și materiale (accesorii)
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, bunuri de artă litografică
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj,
gume (lipiciuri) pentru papetărie sau menaj,
lipici pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate (tipărituri), publicații imprimate,
publicații educative, publicații periodice, cărți
școlare, cărți educative, cărți ilustrate, cărți
documentare, cărți manuscrise, cărți manuale,
manuale tipărite, tipărituri rechizite școlare,
desene (tipărituri), cărți de povești, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ (cu excepția aparatelor),
diplome de premiere tipărite.
41. Editare de publicații, publicare de cărți,
închirieri de cărți, servicii de bibliotecă,
publicare de manuale, teste educative,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizarea de programe didactice,
închiriere de materiale didactice, furnizarea de
publicații de literatură didactică, nedescărcabile,
publicare de materiale didactice, organizare
de activități didactice, servicii de evaluare
didactică, editare, întocmire de rapoarte
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și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
traducere lingvistică, educație, divertisment și
sport acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut,
servicii de învățământ, servicii de învățământ
preșcolar, servicii de învățământ primar, servicii
specifice instituțiilor de învățământ, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
educație creșe (educație), servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), publicare
de manuale școlare, servicii școlare (educative),
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
producția pieselor de teatru, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
furnizare de spații de recreere, sub formă de
terenuri de joacă pentru copii, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, organizare și coordonare
de baluri, cursuri în cadrul taberelor educative,
tabere de vară (divertisment și educație), cursuri
de motricitate pentru copii preșcolari, servicii de
cluburi (divertisment sau educație).
43. Furnizare de programe după școală (cazare
și mâncare), furnizare de programe înainte
de școală (cazare și mâncare), servicii de
grădinițe pentru copii (cazare și mâncare),
grădinițe și centre de supraveghere de zi (cazare
și mâncare), furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
creșă, servicii de cantine, servicii de bufete
cu autoservire, prepararea mâncării, servicii de
bufet, servicii de catering pentru școli, organizare
de banchete (mâncare și băutură), îngrijire de
copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire de
zi (cazare și mâncare).

───────

(210) M 2020 06594
(151) 17/09/2020
(732) FELICIA MUREȘAN, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 10, AP. 2, SAT
ȘELIMBĂR, JUD. SIBIU, COMUNA
ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Arin rezidential
Built by passion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.08; 05.01.16

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de cumpărare
şi vânzare de bunuri imobiliare, servicii de
cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
proprii, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în vederea promovării şi comercializării
de proprietăţi imobiliare, administrarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri, leasing sau închiriere de clădiri,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri tip leasing
de clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
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de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, ipoteci pentru proprietăți și terenuri.
37. Servicii de reparaţii, servicii de instalaţii,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva

infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, inchiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier)
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
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cele de prestate de zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile de încălzire sau
țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor de
construcţii cum ar fi verificarea proiectelor de
construcţii, servicii de închiriere de utilaje sau de
materiale de construcţii.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor.

───────
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(210) M 2020 03886
(151) 06/08/2009
(732) TOCORP HOLDING B.V.,

POLARISAVENUE 138 ,
HOOFDDORP, NL-2132 JX, TARILE
DE JOS

(540)
ANDREA'S

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

34. Ţigări.
───────
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