
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
18/09/2020-20/09/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 25/09/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/09/2020-20/09/2020

2

Cereri Mărci publicate în 25/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06595 18/09/2020 RALUCA MIHAELA

IORGULESCU
CRISTINA DUMITRESCU

Storage Logistics

2 M 2020 06598 18/09/2020 S.C. AUTO GROUP C.M.B.
S.R.L.

MEZÖ FARM

3 M 2020 06600 18/09/2020 RAL BUT TRUST SECURITY
SRL

RAL BUT TRUST SECURITY

4 M 2020 06601 18/09/2020 BIOTEHNOS SA PhysioOne

5 M 2020 06602 18/09/2020 ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV
AUTO ART

CARDRENALINE

6 M 2020 06603 18/09/2020 ARC-ROM TRADING S.R.L. AR ARC-ROM TRADING

7 M 2020 06604 18/09/2020 SOCIETATEA FOUR TO FOUR
CONCEPT SRL

CubeMedica Your health matters!

8 M 2020 06605 18/09/2020 PAUL ANDREI OLTEAN
STELA OLTEAN

DP DENTAL PRIME

9 M 2020 06606 18/09/2020 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

CHRD full agribusiness
consulting services

10 M 2020 06607 18/09/2020 GONUM NARN EVENTS SRL

11 M 2020 06608 18/09/2020 SC CAPHYON SRL CAPHYON

12 M 2020 06609 18/09/2020 IGOR LEȘAN STAȚIA ROMBEER EXPRESS

13 M 2020 06610 18/09/2020 BUSINESS INTELLIGENCE
FACTORY S.R.L.

Business Intelligence achieving
together

14 M 2020 06611 18/09/2020 FLY MUSIC SRL Rigoletti suono elegante

15 M 2020 06612 18/09/2020 VANDANA COM SRL Vandana

16 M 2020 06613 18/09/2020 CONSTANTIN BACHEȘ HER WATCH

17 M 2020 06615 18/09/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Acetilcisteina 300 mg

18 M 2020 06616 18/09/2020 ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI țepeș ANTI-ȚAPĂN

19 M 2020 06617 18/09/2020 S.C. DOG GUARD SECURITY
S.R.L.

DOG GUARD SECURITY

20 M 2020 06618 18/09/2020 CASPIAN CATERING IMPEX
SRL

La Turcu Corbeanca Proaspăt
Sănătos Gustos

21 M 2020 06619 18/09/2020 LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL

PERMIS DE ANTREPRENOR

22 M 2020 06620 18/09/2020 ALLNEED ADVERTISING SRL Margée
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06626 20/09/2020 TERMODOCTOR SRL

24 M 2020 06627 20/09/2020 CATALIN HAIMAN IRISPEDIA
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(210) M 2020 06595
(151) 18/09/2020
(732) RALUCA MIHAELA

IORGULESCU, STR. SOLDAT
DOBRE D IOAN NR. 2B, AP.
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTINA DUMITRESCU, STR.
ING. ZABLOVSCHI NR. 64B,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Storage Logistics

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072C)

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovarea vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea motoarelor de căutare.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea mărfurilor, servicii de consigliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, servicii de consultanță în materie de
depozitare, furnizare de informații despre servicii
de depozitare temporară, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri.
42. Gestionarea motoarelor de căutare,
furnizare de motoare de căutare pe internet
cu opțiuni de căutare specifice, furnizare de
motoare de căutăre în internet.

───────

(210) M 2020 06598
(151) 18/09/2020
(732) S.C. AUTO GROUP C.M.B. S.R.L.,

STR. TRIBUNUL ANDREICA
NR. 2A, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEZÖ FARM

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
7. Maşini agricole cum ar fi seceratori,
motocultoare, scarificatoare, semănătoare,
maşini agricole remorcabile cum ar fi pluguri,
semănătoare, secerătoare, tăvălugi, grape,
discuitoare (maşini) de recoltat, presă de
balotat paie, distribuitoare de fertilizanţi,
de îngrăşăminte, încărcătoare pentru maşini
agricole, maşini agricole pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânţare, maşini-unelte agricole,
maşini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole pentru integrarea substanţelor
în sol, cilindri de pulverizare, de grădinărit
și silvicultură, maşini agricole de tăiat şi
colectat iarbă, dispozitive şi scule electrice
pentru grădinărit, maşini și aparate agricole, de
grădinărit şi silvice, accesorii pentru uneltele
agricole cum ar fi: racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de şenile
pentru maşini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole şi horticole şi piese şi
accesorii pentru acestea cum ar fi: atomizoare
sub formă de piese pentru maşinile de stropit
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culturile agricole, instrumente agricole cum ar fi
lance de stropit, freze de pământ pentru scopuri
agricole, maşini de decorticat porumb remorcate
de tractor, utilaje agricole altele decât unelte de
mână acţionate manual, dispozitive de adunat
fânul în căpiţe, aparate de muls și ventuze
pentru aparatele de muls, pentru fixare pe ugere,
tocătoare de fân, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini de
întindere/întoarcere a fânului, maşini de tuns
pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, maşini forestiere, ferăstraie cu bandă
pentru exploatare forestieră, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, maşini pentru
rostuirea dinţilor de ferăstru (pentru exploatarea
forestieră sau prelucrarea lemnului).
9. Garduri electrificate, dispozitive de alimentare
și control pentru garduri electrificate.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de vânzare, cu amănuntul și cu ridicata, în
legătură cu: maşini, utilaje și aparate agricole,
de grădinărit și de silvicultură, articole de
grădinărit și scule manuale și electrice de
grădinărit, pe benzină, electrice sau manuale,
garduri electrificate, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 7,8,9,11,12,21 și
anume: utilaje, maşini, aparate, scule legate de
agricultură, grădinărit, silvicultură, zootehnie și a
accesoriilor acestora (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod (comerţ intern şi internaţional).
39. Transport, ambalare şi depozitare de maşini,
utilaje și aparate agricole, de grădinărit și de
silvicultură, articole de grădinărit, scule manuale
și electrice de grădinărit, electrice sau manuale,
garduri electrificate în special de produse din
clasele 7,8,9,11,12,21 și anume: utilaje, maşini,
aparate, scule legate de agricultură, grădinărit,
silvicultură, zootehnie și a accesoriilor acestora.

───────

(210) M 2020 06600
(151) 18/09/2020
(732) RAL BUT TRUST SECURITY SRL,

STR. ZIZINULUI, NR. 111, CAM.
9, PARTER, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

RAL BUT TRUST SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 06601
(151) 18/09/2020
(732) BIOTEHNOS SA, STR.

GORUNULUI NR. 3-5, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
PhysioOne

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

3. Produse cosmetice şi articole de parfumerie.
35. Comerţ cu amănuntul pentru produsele din
clasa 3, publicitate.
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41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
oferite de centrele de fitness şi centrele de
masaj, organizare de conferinţe, expoziţii, târguri
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
persoane, servicii de terapie respectiv,
fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic,
servicii de solar, servicii de tratamente de slăbire.

───────

(210) M 2020 06602
(151) 18/09/2020
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV

AUTO ART, STR. N. BĂLCESCU
NR. 14A, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

CARDRENALINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Organizare de evenimente automobilistice
cu scop de divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente şi concursuri sportive,
organizare şi coordonare de evenimente
sportive, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare şi coordonare
de evenimente educaţionale, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizare de

evenimente de curse de vehicule cu scop de
divertisment, organizare de evenimente sportive,
competiţii şi turnee sportive, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment şi
sportiv, organizarea de curse automobilistice,
de tururi și de evenimente de curse cu scop
de divertisment, organizarea de expoziții în
scopuri educative, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, organizare de expoziţii cu scop
instructiv, organizare de conferinţe, expoziţii şi
concursuri, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de expoziţii în scopuri de
divertisment, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, organizare şi pregătire
de expoziţii în scopuri de divertisment.

───────

(210) M 2020 06603
(151) 18/09/2020
(732) ARC-ROM TRADING S.R.L.,

STR. VASILE LASCĂR NR. 18,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 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)

AR ARC-ROM TRADING

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Diamante pentru tăiat geamurile
(componente ale maşinilor), unelte cu vârf de
diamant pentru tăierea metalelor, freze rotative
(maşini), freze rotative (piese de maşini), capete
de freze (piese pentru maşini), freze (maşini).
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35. Regruparea în avanțajul terţilor de role
abrazive, benzi abrazive, folii abrazive, pietre
abrazive, instrumente abrazive (maşini), discuri
abrazive cu șmirghel, discuri abrazive (mașini-
unelte), scule abrazive folosite cu mașini, discuri
abrazive cu acționare electrică, roți abrazive
pentru polizoare mecanice, discuri abrazive
pentru polizoare mecanice, instrumente abrazive
(unelte pentru mașini), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), pietre abrazive (unelte
acționate manual), discuri abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive pentru
mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții în
scop publicitar, comercial și de promovare, toate
acestea pentru role abrazive, benzi abrazive, folii
abrazive, pietre abrazive, instrumente abrazive
(mașini), discuri abrazive cu șmirghel, discuri
abrazive (mașini-unelte), scule abrazive folosite
cu mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente

abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încieiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea pietrei,
discuri, bureți diamantaţi, dischete cu răşină,
servicii de vânzare amanantul şi cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, foiii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini-unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrzîve
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
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abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane, pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
si echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale si artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la role abrazive, benzi abrazive, folii abrazive,
pietre abrazive, instrumente abrazive (mașini),
discuri abrazive cu șmirghel, discuri abrazive
(mașini- unelte), scule abrazive folosite cu
mașini, discuri abrazive cu acționare electrică,
roți abrazive pentru polizoare mecanice, discuri
abrazive pentru polizoare mecanice, instrumente
abrazive (unelte pentru mașini), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), pietre abrazive
(unelte acționate manual), discuri abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, benzi abrazive
pentru mașini de șlefuit electrice, discuri abrazive
pentru șlefuit (unelte pentru mașini), discuri
din materiale abrazive (piese pentru mașini),
discuri abrazive pentru șlefuit (componente
de unelte acționate manual), discuri abrazive
de debitat, unelte cu diamant pentru tăiat
pentru mașini, unelte cu vârf de diamant
pentru tăierea metalelor, piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, hârtii
abrazive, mașini de prelucrat piatră, freze
(scule), freze rotative (mașini), freze rotative
(piese de mașini), capete de freze (piese
pentru mașini), burghie, ciocane pneumatice,
daltă pentru scobituri, mașini, mașini- unelte,
unelte acționate, scule și instrumente de
mână acționate manual electric, mașini de
tăiat, detergenți pentru uz industrial, preparate
impermeabilizante (vopsele), lacuri (vopsele),
rășini în stare brută și sintetice, produse chimice
brute, produse chimice pentru impermeabilizare,
produse chimice pentru încleiere, produse
chimice destinate industriei, rășini artificiale în
stare brută, adezivi pentru utilizare în industrie,

chituri și alte produse de umplere, vopsele,
firnisuri, lacuri, coloranți, vopsele, utilajele
şi echipamente pentru exploatarea carierelor
de piatră naturală, utilaje pentru prelucrarea
pietrelor naturale şi artificiale, a ceramicii,
gresiei, scule diamantate pentru șlefuirea
pietrei, discuri, bureți diamantaţi, dischete cu
răşină, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin Internet sau o rețea
globală de calculatoare) servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet.

───────

(210) M 2020 06604
(151) 18/09/2020
(732) SOCIETATEA FOUR TO FOUR

CONCEPT SRL, SOS DE
CENTURA NR. 24-26, HALA SRT 4,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA TUNARI,
SAT TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CubeMedica Your
health matters!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.13.25

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terţi.
41. Educaţie, furnizare de instruire, activităţi
sportive si culturale.
42. Studii clinice, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, proiectare industrială, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, proiectarea ambalajelor,
controlul calităţii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetare ştiinţifică, cercetare tehnică,
consultanţă tehnologică, testarea materialelor
textile.
44. Servicii de aromaterapie, îngrijirea sănătăţii,
servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere farmaceutică, închirierea facilităţilor
sanitare.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă,
închirierea numelor de domenii pe Internet.

───────

(210) M 2020 06605
(151) 18/09/2020
(732) PAUL ANDREI OLTEAN, STR.

BISERICII NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ,
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA
STELA OLTEAN, STR. BISERICII
NR. 59, JUDEŢ ARGEŞ, BASCOV,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DP DENTAL PRIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
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în domeniul stomatologiei şi serviciilor de igienă
dentară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 06606
(151) 18/09/2020
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

DRUMUL VALEA FURCII NR.
156-158, BL. C1, ET. 4, AP. 24,
SECTOR 6, BUCURESTI, 014135,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHRD full agribusiness
consulting services

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00008B)

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

44. Consultanță și servicii consultative
referitoare la agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 06607
(151) 18/09/2020
(732) GONUM NARN EVENTS SRL,

STR. GĂRII NR. 3, JUDETUL
SIBIU, DUMBRĂVENI, 555500,
SIBIU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.16

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 06608
(151) 18/09/2020
(732) SC CAPHYON SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 51, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, 200340, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAPHYON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.15.09

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

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

9. Software.
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───────

(210) M 2020 06609
(151) 18/09/2020
(732) IGOR LEȘAN, B-DUL LACUL TEI

NR. 75, BL. 16, SC. A, ET. 10,
AP. 39, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, BIROUL 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011091,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STAȚIA ROMBEER EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#90c448), negru

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

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri
de
fructe, ape minerale și gazoase și alte băuturi
non-alcoolice, siropuri și alte preparate
non alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
agenții de import-export, regruparea la un loc în
beneficiul terților a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping).

───────

(210) M 2020 06610
(151) 18/09/2020
(732) BUSINESS INTELLIGENCE

FACTORY S.R.L., DRUMUL
TABEREI NR. 92, BL. C7, SC.
H, ET. 3, AP. 289, BUCURESTI,
061406, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Business Intelligence
achieving together

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.15.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de
birou, inclusiv servicii de abonamente la servicii
de telecomunicaţii, pentru terţi,
administrarea comercială a licenţelor produselor
şi serviciilor pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, expertiză în afaceri, informaţii despre
afaceri, investigaţii pentru afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit financiar, închiriere de maşini şi
aparatură de birou, servicii de recrutare de
personal, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei,
prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, compilaţii statistice, consultanţă
pentru probleme legate de personal,
contabilitate/ținerea evidenței contabile,
publicitate prin texte publicitare, întocmire de
declaraţii fiscale, organizare de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, întocmire de extrase de
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conturi, facturare, managementul computerizat
al fișierelor, servicii de administrare a hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, vânzare
la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, recrutare de
personal, studii de piaţă, pregătirea şi publicarea
de texte publicitare, publicitate
pentru serviciile incluse în clasele 35, 41 şi 45,
servicii de revista presei, servicii de
secretariat, gestionarea afacerilor comerciale
pentru serviciile din clasele 35, 41 şi
45, administraţie comercială pentru serviciile din
clasele 35, 41 şi 45, lucrări de
birou pentru serviciile din clasele 35, 41 şi 45,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri, mall-
uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de abonamente la ziare, pentru terţi,
postarea de afișe publicitare, servicii de agenţii
de import-export, servicii de agenţii de informaţii
comerciale, servicii de agenţii de
publicitate, analiza preţului de cost, difuzare de
anunţuri publicitare, servicii de
achiziţionare pentru terţi, servicii pentru
compararea preţurilor, prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii
de promovare a vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de card de loialitate,
gestionarea unui program de reducere pentru a
permite participanţilor să obţină
reduceri la bunuri şi servicii prin utilizarea unui
card de membru cu discount, asistenţă pentru
societăţi comerciale sau industriale privind
coordonarea activităţilor
comerciale, căutare în fişiere IT (pentru
terţi), planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor, intermedierea de
contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri,
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, inclusiv servicii de

publicare, servicii de publicare on-line, punerea
la dispoziţia publicului a publicaţiilor
on-line nedescărcabile, cursuri prin
corespondenţă, orientare profesională
(consiliere educațională sau de instruire),
exploatarea publicaţiilor on-line nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, instruire practică
(demonstrații), informaţii în materie de educaţie,
învaţământ, redactarea de texte, altele decât
textele publicitare, subtitrare, servicii de
traducere, servicii de instruire şi învaţământ în
domeniul juridic: studiouri de cinema,
servicii ale cluburilor sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii de animatori
(amuzament), agenţii de modele pentru artişti,
organizarea de tombole şi loterii, servicii de
casino (divertisment), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), închirierea de
decoruri pentru spectacole, servicii de discotecă
(divertisment), servicii de parcuri de distracţie,
divertisment
radiofonic şi televizat, exploatarea sălilor de
jocuri, a terenurilor de golf, servicii de
procesare de imagini digitale, jocuri on-line într-
o reţea de calculatoare, organizarea
de concerte, servicii de planificarea de recepţii
(divertisment), informaţii în materie de recreere,
reprezentaţii teatrale, rezervarea de locuri pentru
spectacole, producţie de spectacole,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, servicii pentru organizare de
timp liber (divertisment), furnizarea de servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor
de joacă, servicii de locuri de joaca pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, servicii
educaţionale pentru copii, servicii oferite de școli
de grădiniţe, producţia de emisiuni
radio şi TV, organizarea şi conducerea de
evenimente cu public, organizarea și
conducerea de colocvii.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, investigaţii cu privire la antecedentele
persoanelor, servicii de arbitraj,
gestionarea drepturilor de autor, consultanță
profesională (juridică) cu privire la
aspecte şi probleme juridice, cercetări judiciare,
cercetări juridice, servicii de protecţie civilă,
consiliere în proprietate intelectuală, servicii de
contencios, acordarea de licenţe de
proprietate intelectuală, mediere, servicii de
supraveghere în materie de proprietate
intelectuală, compilarea de informaţii legale,
furnizarea de servicii juridice,
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furnizarea de informaţii juridice, oferirea de
consiliere juridică în domeniul
francizelor, servicii juridice de anchetă, servicii
juridice de cercetare, servicii de
investigaţii juridice, oferirea de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică, servicii juridice
de administrare a afacerilor, servicii de notariat,
servicii oferite de un avocat, servicii oferite de
un cabinet de avocat, preluarea relaţiilor cu
autorităţile pentru terţi (reprezentare juridică),
tutele (asistenţă legală), intermediere de know-
how
juridic (francizare), servicii de pază şi protecţie,
agenţii de detectivi, servicii
funerare, restituirea de obiecte găsite, servicii
de agenţii matrimoniale, servicii de agenţii de
adopţie,
închirierea de îmbrăcăminte, îngrijirea copiilor la
domiciliu (babysitting), servicii de înregistrare
mărci, licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice), servicii alternative
de soluţionare a litigiilor, servicii de înregistrare a
numelor domenii de internet.

───────

(210) M 2020 06611
(151) 18/09/2020
(732) FLY MUSIC SRL , STR. POMPIER

GHEORGHE COLTUNEAC NR. 4,
SAT BOSANCI, JUD. SUCEAVA
, COM. BOSANCI, SUCEAVA,
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)

Rigoletti suono elegante

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.12

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

9. Placă de sunet (mixer audio).
15. Accesorii pentru instrumente muzicale,
acordeoane, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, ancii, ancii (instrumente
muzicale), ancii (lame la muștiucul
instrumentelor muzicale de suflat), ancii
pentru instrumente muzicale, ancii pentru
utilizare la muștiucurile instrumentelor de
suflat, aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice controlate prin computer,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, aparate pentru întorsul paginilor la
partituri, aparate și instrumente electronice
de muzică, arcușuri de erhu, arcușuri
pentru instrumente muzicale, armonici, armonii,
baghete de dirijor, baghete pentru arcușuri,
balalaici (instrumente muzicale cu coarde),
bandoneoane, banjouri, basuri acustice, basuri
electrice, basuri (instrumente muzicale), benzi
de hârtie perforată care conțin muzică pentru
utilizare cu pianoforte, benzi perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte, bețe
pentru timpani, (instrumente muzicale), bețe
pentru tobe, bucine (trompete), bucium, goarnă
(bugle), cabluri de prindere pentru utilizare cu
tobe premier, căluș pentru timpane, călușuri
pentru instrumente muzicale, capodastru
(instrumente muzicale), carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cartele perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
castaniete, catgut pentru instrumente muzicale,
celeste (instrument muzical), chitare, chitare
acustice, chitare bas, chitare bas electrice,
chitare electrice, chitare japoneze cu trei
corzi (shamisen), cimbale, cimpoaie, cimpoaie
(instrumente muzicale), cinele (instrumente
muzicale), citere, clape pentru instrumente
muzicale, clape pentru piane, clarinete, clarinete
japoneze din bambus (shakuhachi), clavecine,
claviaturi muzicale electronice, claviaturi pentru
instrumentele muzicale, claviaturi pentru
piane, claviete (instrumente muzicale), clopote
din metal (instrumente muzicale), clopote
(instrumente muzicale), clopote tubulare,
clopoței (instrumente muzicale), coarde de erhu,
coarde de harpe, coarde de tobă, coarde
pentru instrumente cu coarde de tip japonez,
coarde pentru instrumente muzicale, coarde
pentru piane, coarde (unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde), colofoniu pentru
instrumente muzicale cu coarde, concertine,
contrabasuri, cornete cu piston, corni englezi,
corni francezi, corni (instrumente muzicale),
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corzi de chitara, corzi de chitara care
conțin oțel, corzi de oțel pentru chitară,
corzi pentru instrumente muzicale occidentale,
corzi pentru instrumente muzicale, cuie pentru
întins coardele la instrumentele muzicale,
curele de chitară, curele de umăr pentru
chitară, cutii muzicale, cutii muzicale (nu
jucării), cutii muzicale sub formă de figurine
din porțelan biscuit, cutii pentru instrumente
muzicale, diapazoane, discuri perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
dispozitive pentru acordarea instrumentelor
muzicale, djembe (instrument muzical), dopuri
pentru transformarea flautelor cu găuri deschise
în flaute cu găuri închise, drâmbe (instrumente
muzicale), echipamente pentru muzică sintetică,
erhu (instrument muzical cu două coarde
acționate prin frecare), eufonii, fagoturi, fagoturi
duble, flanșete, flaute, flaute chinezești, flaute
cu cioc (instrumente muzicale), flaute de
bambus, flaute (instrumente muzicale), flaute
japoneze (yokobue), flaute verticale chinezești
din bambus (xiao), flauturi, fluiere de bambus
(danso), fluiere (instrumente muzicale), fluiere
verticale de bambus (hichiriki), fluiere verticale
de bambus (shoh), foale de instrumente
muzicale, genți pentru transportul instrumentelor
muzicale cu claviatură, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
glockenspiel-uri (instrument muzical), gonguri,
grupuri de clopote (instrumente muzicale),
güiro (instrument muzical), hamuri pentru
instrumente muzicale, harpe, harpe orientate
(koto), hârtie perforată care conține muzică
pentru utilizare cu pianoforte, huqin (viori
chinezești), huse adaptate pentru instrumentele
muzicale, huse pentru instrumente muzicale,
huse pentru piane (croite pe formă),
înălțătoare de arcuș pentru instrumente
muzicale, instrumente cu claviatură, instrumente
cu coarde, instrumente cu coarde lovite,
instrumente cu percuție, instrumente de alarmă,
instrumente de muzică, electronice, instrumente
de percuţie, instrumente de suflat, instrumente
de suflat din lemn, instrumente din alamă,
instrumente muzicale, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru producerea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
conțin aparate pentru producerea semnalelor
audio, instrumente muzicale care încorporează
aparate pentru modificarea semnalelor
audio, instrumente muzicale care conțin
aranjamente pentru modificarea semnalelor
audio, instrumente muzicale controlate prin
calculator, instrumente muzicale controlate
de calculator, instrumente muzicale controlate
de microprocesoare, instrumente muzicale
electronice, instrumente, instrumente muzicale

electrice şi electronice, instrumente muzicale
electronice, electrice şi mecanice, instrumente
muzicale electrice, instrumente muzicale
japoneze tradiţionale, instrumente muzicale
mecanice, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente muzicale de stil occidental, kazoo
(instrumente muzicale), kazoo (instrumente
muzicale nu de jucărie), lăute, lăute japoneze
(biwa), lire (instrumente muzicale), mandoline,
manivele pentru chei de acordaj chitară,
maracas (instrumente muzicale), marimbe
(instrumente muzicale), maşini de muzică
de fundal electronice (instrumente muzicale),
maşini de ritm electronice cu comandă automată
(instrumente muzicale), maşini electronice
de efecte de sunet (sintetizatoare), maşini
electronice de ritm, maşini pentru efecte
sonore sub formă de instrumente muzicale,
mecanisme pentru cutii muzicale, membrane
de tobă, membrane pentru flaute chinezeşti,
morin khuur (instrument mongol cu coarde
acţionate prin frecare), muştiucuri din ebonită
pentru instrumente muzicale, muştiucuri pentru
instrumente muzicale, oboaie, ocarine, ocarine
chinezeşti (xun), orgi, orgi electronice, orgi
(instrumente muzicale), pad-uri pentru tobe de
exersare, păr de cal pentru arcuşuri, păr de
cal pentru arcuşuri de vioară, pedale pentru
efecte sonore, pentru instrumente muzicale,
pedale pentru instrumente muzicale, pedale
pentru tobe (instrumente muzicale), pene
de chitară, pene japoneze (bachi), pene
japoneze (tsume), pene pentru instrumente cu
coarde, pene (piese de instrumente muzicale),
piane, piane automate, piane de concert,
piane digitale automate, piane electrice, piane
electrice automate, piane electronice, piane
mecanice, picioare (cuie de sprijin) pentru
violoncele, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, piculine, pipa (chitare chinezeşti),
protecţii de membrane pentru flaute chinezeşti,
punţi pentru chitară, pupitre pentru partituri,
rafturi adaptate pentru susţinerea instrumentelor
muzicale, regulatoare de intensitate pentru
piane mecanice, rulouri pentru instrumente
muzicale (pianete), rulouri perforate pentru
instrumente muzicale (pianete), rulouri muzicale
perforate pentru utilizare cu piane automate,
saxofoane, serpentine (instrumente muzicale),
set de lobe, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), sintetizatoare, sintetizatoare
electronice, sintetizatoare electronice de
muzică, sintetizatoare electronice sub formă
de intrumente muzicale, sintetizatoare
(instrumente muzicale), sintetizatoare pentru
sunet electronic, sistre (instrumente muzicale),
sitare (instrumente muzicale cu corzi), şofare
(instrumente muzicale), stative adaptate pentru
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utilizare cu instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, stative pentru ţitere
chinezeşti, suluri de benzi de hârtie perforată
care conţin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
suona (trompete chinezeşti), supape pentru
instrumente muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, suporturi de braţ pentru chitară,
suporturi pentru instrumente muzicale, surdine
pentru instrumente muzicale, surdine electronice
de studiu pentru instrumente muzicale, tam-
tamuri, ţambale, tamburine, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), tastaturi electronice
(instrumente muzicale), timpane, timpane
(instrumente muzicale), ţitere, ţitere chinezeşti,
ţitere coreene cu douăsprezece corzi (ga-ya-
geum), ţitere coreene cu şase corzi (geo-mun-
go), tobe, tobe bongo, tobe conga, tobe de
otel (instrumente muzicale), tobe electronice,
tobe (instrumente muzicale), tobe japoneze de
mana (tsuzumi), tobe japoneze (taiko), tobe
mari, tobe robotizate, tonometre (marcatoare
de frecvenţă), trâmbiţe, triangluri (instrumente
muzicale), triunghiuri (instrumente muzicale),
tromboane, tromboane (instrumente muzicale),
trompete, tub de ploaie (instrumente muzicale),
tube (instrument muzical de suflat), tuburi
de orgă, tuburi de suflat, tuburi de suflat
(muzicale), ukulele, valize pentru instrumente
muzicale, vârfuri pentru comutatoare de
chitară, viole, violoncele, viori, viori orientale
(kokyu), xilofoane, xilofoane din fier, zornăitoare
(instrumente muzicale).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri în special a
celor din clasa 15 (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru interpreţi de
muzică, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare în
materie de activităţi de marketing, administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul, administrarea vânzărilor, asistenţă
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistenţă comercială în managementul
afacerilor, asistenţă în administrarea afacerilor,
managementul activităţilor de impresariat
artistic, organizare de expoziţii şi târguri

comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, publicitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pentru bunurile şi serviciile altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vizualizeze şi
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de comerţ
cu amănuntul online pentru muzică şi filme
descărcabile şi preînregistrate, servicii de agenţii
de import şi export, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul instrumentelor muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile.

───────

(210) M 2020 06612
(151) 18/09/2020
(732) VANDANA COM SRL, STRADA

CALEA SANTANDREI NR.26,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Vandana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.03;
26.01.18

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
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comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
36. Servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, parcare și depozitare de vehicule.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de traducere
și interpretare, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, consultanță
în materie de planificare de evenimente speciale
cu scop cultural, educativ sau de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, 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,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(210) M 2020 06613
(151) 18/09/2020
(732) CONSTANTIN BACHEȘ, STR.

DUMBRAVA ROȘIE NR. 13A, SC.
2, AP. 11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
HER WATCH

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

16. Reviste (publicații periodice tipărite),
periodice tipărite, publicații periodice tipărite.

───────

(210) M 2020 06615
(151) 18/09/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Acetilcisteina 300 mg

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.07.01; 26.05.04

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

(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.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 06616
(151) 18/09/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

țepeș ANTI-ȚAPĂN

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.04

(591) Culori revendicate:belumarin
(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 de uz
medical 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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06617
(151) 18/09/2020
(732) S.C. DOG GUARD SECURITY

S.R.L., STR. BUJORULUI NR. 2,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOG GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.09

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

clase:
39. Transport securizat de valori, transport de
bani și valori, transport de valori păzit, transport
de valori în vehicule securizate.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de pază contractuale, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
pază, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de anchete juridice, servicii
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juridice, servicii de cercetare de informații
juridice.

───────

(210) M 2020 06618
(151) 18/09/2020
(732) CASPIAN CATERING IMPEX

SRL, SOSEAUA UNIRII NR.311,
CAMERA 1, SAT CORBEANCA,
COMUNA CORBEANCA, JUD.
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

La Turcu Corbeanca
Proaspăt Sănătos Gustos

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.05; 25.01.18;
25.01.19; 05.05.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, maro, galben,
roșu, gri

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

43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru cantine de tip
fast-food.

───────

(210) M 2020 06619
(151) 18/09/2020
(732) LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, CORPUL C2,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. G.M.
ZAMFIRESCU, NR. 46, BL. 22A,
AP.11, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PERMIS DE ANTREPRENOR

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, administrare de afaceri,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, administrare a programelor de
stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, postarea de afișe
publicitare, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, servicii de agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
crearea materialului publicitar, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de informații de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, publicitate online,
servicii de comenzi online, închiriere de spațiu
publicitar online, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații publicitare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale, cu
scop comercial, publicitar sau de promovare,
editare și actualizare de texte publicitare în
scop comercial, estimări pentru marketing,
intermediere publicitară, marketing digital,
marketing de referință, marketing de produse,
optimizarea traficului pe site, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
distribuirea de mostre de produse în scop
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publicitar, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, pregătire
de campanii publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare, planificare de strategii de marketing,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
producție de clipuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de materiale publicitare,
promovare de produse și servicii pentru terți,
proiectare de studii de marketing, promovarea
comercială, marketing pentru evenimente,
servicii de stabilire a relațiilor comerciale,
analiza costurilor, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, informații despre metode
de vânzare, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, organizare de cumpărări
colective, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, organizarea întâlnirilor de afaceri,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare.
40. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare și conducere de conferințe

educative, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, furnizare de publicații on-
line nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
cărți, 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 materiale didactice,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de
materiale educative, publicare multimedia, altele
decât cele publicitare, publicare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare și editare de
materiale tipărite, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, împrumut de
cărți și publicații periodice, organizarea și
conducerea de congrese, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, activități de
divertisment, sportive și culturale, certificare de
competențe profesionale (acreditare), consiliere
în carieră (educație), servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale.

───────
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(210) M 2020 06620
(151) 18/09/2020
(732) ALLNEED ADVERTISING

SRL, STR. FINLANDA NR. 4A,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Margée

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.15; 03.01.24

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

18. Genţi, portofele, poşete, rucsacuri/genţi de
spate.

───────

(210) M 2020 06626
(151) 20/09/2020
(732) TERMODOCTOR SRL, PICTOR

NICOLAE GRIGORESCU NR.
18, JUD. VRANCEA, ODOBESTI,
625300, VRANCEA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
14.07.09; 19.13.22

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

37. Reparare de instalații sanitare, Reparații sau
întreținere de centrale termice

───────

(210) M 2020 06627
(151) 20/09/2020
(732) CATALIN HAIMAN, STR.

VLAD TEPES, BLOC 32,
ETAJ 3, APARTAMENT 9,
JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, 145200,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IRISPEDIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.01; 26.11.12;
26.01.14

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

9. Obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, software și platforme digitale de
telefonie, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, fotografii
digitale descărcabile, programe informatice
pe telefonul mobil, camere fotografice,
camere fotografice digitale, aparate fotografice,
echipamente fotografice, instrumente pentru
producerea de fotografii, lentile fotografice,
obiective macro, obiective pentru camere,
publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
broșuri electronice descărcabile, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, fişiere cu imagini
descărcabile.
16. Fotografii, fotografii imprimate, fotografii
semnate, fotografii neînrămate și înrămate,
reproduceri de artă grafică (fotografii),
reproduceri fotografice, reproduceri grafice,
reviste [publicații periodice], publicații periodice
(tipărituri), publicații periodice tipărite, publicații
periodice tipărite în domeniul artelor figurative,
broșuri (tipărituri), broșuri tipărite, reviste cu
postere (publicaţii periodice), reviste pentru
fani (publicaţii periodice), reviste profesionale
(publicaţii periodice).
40. Imprimare de imagini fotografice de pe
suporturi digitale, servicii ale unui laborator
foto, producție personalizată de calculatoare
pentru alte persoane, închirieri de aparate
și echipamente pentru imprimarea fotografiilor,
imprimare de fotografii, imprimare de imagini
pe obiecte, imprimare digitală, imprimare
pe materiale textile, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, prelucrare de
fotografii, prelucrare fotografică, închirieri de
aparate de prelucrare fotografică, prelucrare de
diapozitive și imprimări fotografice, procesarea
imaginii fotografice, reproduceri de materiale
fotografice, aplicarea de monograme pe
îmbrăcăminte.
41. Servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi de fani (divertisment), servicii
de cluburi (discoteci, divertisment), servicii de
cluburi de noapte [divertisment], servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii educative oferite de cluburi, servicii
oferite de fotograf, cursuri de dezvoltare
personală, instruire cu privire la dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personală, servicii de îndrumare

(coaching) personal (instruire), servicii de
pregătire sau educare în domeniul îndrumării
(coaching) pentru viață, consiliere și îndrumare
(coaching) cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), divertisment
prin intermediul telefonului, fotografie, instruire
în fotografie, publicarea de fotografii, editare
de fotografii, fotografii de tip portret, publicare
de reviste, publicare de reviste electronice,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare multimedia a revistelor, publicare de
cărți și reviste, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de broșuri,
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
publicații periodice, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în format
electronic, altele decât cele publicitare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, altele decât cele publicitare, publicare
de cărți și periodice electronice online, altele
decât cele publicitare, servicii educative în
managementul francizelor comerciale, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar
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