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Cereri Mărci publicate în 25/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08660 18/02/2020 GENERAL TRANSCOM SRL Farmacia PRIMAFARM FORTE

GEL -Formula originala- Farm.
Eugen Marcu Gel antiinflamator

2 M 2020 00093 18/02/2020 LASH STUDIO BY NM SRL NM

3 M 2020 01081 18/02/2020 RADU CHELTUIALA iTicket

4 M 2020 01106 18/02/2020 TBMOM AGENCY SRL TBMOM home of your digital

S.R.L.
The Kat

7 M 2020 01201 18/02/2020 VINURI PĂNCENE SRL MOȘIA DOMNEASCĂ Panciu

8 M 2020 01202 18/02/2020 GREEN KITCHEN SRL green kitchen healthy&tasty

9 M 2020 01203 18/02/2020 CLAUDIA VIORICA
ZAMFIRESCU

COZONĂCĂRIE

10 M 2020 01204 18/02/2020 ARA ART DENT STUDIO SRL Kara dent clinică stomatologică

11 M 2020 01205 18/02/2020 ON SET CREW S.R.L. ON SET

12 M 2020 01206 18/02/2020 PHOENIX RESIDENCE S.R.L. BUFTEA STUDIOS

13 M 2020 01207 18/02/2020 SAHIA-FILM S.A. SAHIA FILM

14 M 2020 01208 18/02/2020 ON SET CREW S.R.L. ON SET

15 M 2020 01209 18/02/2020 SC TEHNOCOLOR BAND SRL Practi prețuri mici zilnic

16 M 2020 01211 18/02/2020 ANCA BASARAB SORIOL esența vieții

17 M 2020 01213 18/02/2020 SPIRULINA VIE SRL SPACEFOOD

18 M 2020 01214 18/02/2020 EGRI CSILLA RAVANA THE BATH

19 M 2020 01215 18/02/2020 EGRI CSILLA AQUA CLASS

20 M 2020 01216 18/02/2020 CRISTIAN DASCALU clujhub creativity. innovation.
community

21 M 2020 01217 18/02/2020 EGRI CSILLA The BOSS Doors

22 M 2020 01219 18/02/2020 BOGDAN IONUT PASTACA
STEFAN CATALIN ION

BEREA CAVOU RECE CA
MORTU' BEREA OFICIALA
PARAZITII DIN 2020

23 M 2020 01220 18/02/2020 SC PAYSERV CONSULTING
SRL

SmartVibe smart kinder vibe

future

5 M 2020 01124 14/02/2020 ECOTRANS DANARA SRL eCOLECTARE

6 M 2020 01132 18/02/2020 KATJA CREATIVE ATELIER CO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01222 18/02/2020 PETRE TRAIAN ROSU T.A.C.T. Societate Civila

Profesionala de Psihologie Petre
Traian ROSU

25 M 2020 01223 18/02/2020 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

FITNESS CRUNCHY CARAMEL

26 M 2020 01224 18/02/2020 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

NESCAFÉ TOFFEE NUT

27 M 2020 01225 18/02/2020 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

FITNESS HONEY & ALMOND

28 M 2020 01226 18/02/2020 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

NESQUIK MAXI CHOCO

29 M 2020 01227 18/02/2020 MARIAN CÂMPEAN Gurmand apetit

30 M 2020 01228 18/02/2020 MARIA BĂBU Tocan de oaie

31 M 2020 01229 18/02/2020 ROXANA - IOANA GABOR -
ILIESCU

MAI ACADEMY

32 M 2020 01230 18/02/2020 PAUL GABOR-ILIESCU ALFA KIDS

33 M 2020 01231 18/02/2020 Alex Melcovich BH SRL POP COLA

34 M 2020 01232 18/02/2020 PAUL GABOR-ILIESCU MARKETING EXTREM

35 M 2020 01233 18/02/2020 POTYESZ BIANCA-ANTONINA MMTCG

36 M 2020 01234 18/02/2020 SC SOLARIS PLANT SRL SOLARIS Pufuleți cu Belșug de
Legume

37 M 2020 01235 18/02/2020 SC SOLARIS PLANT SRL SOLARIS Pufuleți cu Belșug de
Legume și sare

38 M 2020 01236 18/02/2020 DANIEL IONICA MINGO

39 M 2020 01237 18/02/2020 IONUT DAN
MIHAELA CRAIOVEANU

LIMONCELLO FITNESS

40 M 2020 01238 18/02/2020 CLOUD9 EURO DISTRIBUTION
SRL

tingle

41 M 2020 01239 18/02/2020 SC CANADIAN
FARMACEUTICALS SRL

OBESITEX

42 M 2020 01240 18/02/2020 SC ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT SRL

ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT

43 M 2020 01241 18/02/2020 SC ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT SRL

ATRIUM HOTELS.SA

44 M 2020 01242 18/02/2020 ATLAS HOTELS SRL ATLAS HOTELS

45 M 2020 01243 18/02/2020 AMAR ALAHOU FAMOUS BARBER SHOP

46 M 2020 01244 18/02/2020 REBIGA MIHAI MouZie
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 01246 18/02/2020 S. RONTRANSMAR SRL rontransmar Let's OVERSIZE

together

48 M 2020 01247 18/02/2020 AURORA VIȘAN Aurore de Vis

49 M 2020 01248 18/02/2020 ANICA BODEA La Ciorapi

50 M 2020 01249 18/02/2020 JUSTIȚIE XXI SRL My Justice Digital legal solutions

51 M 2020 01250 18/02/2020 SC FREE MEDIA SRL cupt'or
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(210) M 2019 08660
(151) 18/02/2020
(732) GENERAL TRANSCOM SRL, STR.

PETRU RAREŞ NR. 12, BL. B7, AP.
34, JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

Farmacia PRIMAFARM
FORTE GEL -Formula

originala- Farm. Eugen
Marcu Gel antiinflamator

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 27.05.01;
27.05.02

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 00093
(151) 18/02/2020
(732) LASH STUDIO BY NM SRL,

STR. INTRAREA LUGOJULUI
NR. 6, CAMERA 1, ET. 5, AP. 18,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NM

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 05.13.07;
27.05.02; 27.05.17

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

18. Piele şi imitaţii din piele.
20. Perne învelite în piele sau material textil.

───────

(210) M 2020 01081
(151) 18/02/2020
(732) RADU CHELTUIALA , ŞOS. GĂRII

CĂŢELU NR. 170A, AP. 20, SECT.
3, BUCUREŞT, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
iTicket

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă şi să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail prin cataloage
de vânzare, prin corespondență.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01106
(151) 18/02/2020
(732) TBMOM AGENCY SRL,

BULEVARDUL TIMISOARA NR.
26, ETAJ 1, BIROUL NR. 150,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TBMOM home of
your digital future

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.06

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

35. Consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), promovarea vânzarilor pentru terţi,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
optimizarea traficului site-urilor web.
42. Consultanţă în proiectarea site-urilor web,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (IT), computerizare în nori
(cloud computing), crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web
(servicii de tehnologia informaţiei), găzduirea
site-urilor (site-uri web).

───────

COMUNA DOMNESTI NR. 1707E,
CAMERA 2, JUD. ILFOV, SAT
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

eCOLECTARE

(531) Clasificare Viena: 26.01.21; 05.03.13;
24.15.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.12

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 355C, Pantone 583C), verde
închis (Pantone 627C), crem (Pantone
7499C, Pantone 5803C), gri (Pantone
663C)

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

39. Distribuţie prin conducte şi cabluri, transport
de marfă şi cargo şi servicii de debarasare.
40. Reciclarea şi tratamentul gunoiului.

───────

(210) M 2020 01124
(151) 14/02/2020
(732) ECOTRANS DANARA SRL,
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(210) M 2020 01132
(151) 18/02/2020
(732) KATJA CREATIVE ATELIER

CO S.R.L., BULEVARDUL
UNIRII, BLOC E3-E4, PARTER,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

The Kat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 01201
(151) 18/02/2020
(732) VINURI PĂNCENE SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 193, JUDEŢ
VRANCEA, SAT STRĂOANE,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

MOȘIA DOMNEASCĂ Panciu

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 24.09.05;
05.03.13; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu închis, galben
auriu

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

33. Vin, băuturi aperitiv, vinuri spumante, vinuri
neacidulate, vin alb, vin roșu, băuturi pe bază
de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), vinuri
albe spumante, vinuri roșii spumante, lichioruri,
băuturi spirtoase și lichioruri, vinuri rozé, vinuri
dulci, punci de vin, vin de struguri, vin slab
alcoolizat, vin de mure, vin de fructe, vinuri de
masă, vinuri de desert, cocteiluri preparate pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin, cidru
și cherry, servicii de publicitate și promovare
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), vin, cidru și cherry, servicii de publicitate
și promovare pentru cluburile de vin și societățile
vinicole, servicii de publicitate, marketing și
promovare, analiză de afaceri comerciale,
cercetare și servicii de informare comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de informații comerciale referitoare la vinuri,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de achiziţie cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, marketing pe
internet, prelucrare de date în bază de date
computerizată, prelucrare electronică a datelor,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de publicitate pentru a promova
sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile
comerțului local, servicii de expoziție pentru
marfă, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
publicitate online, promovare computerizată de
afaceri, prelucrare administrative de comenzi
de achiziție computerizate, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea

de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, administrație
comercială, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, publicitate și reclama,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii pentru promovarea
exporturilor, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, managementul și administrarea
afacerilor, promovarea vânzărilor, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, servicii
de promovare comercială, publicitate directă
prin poștă, publicitate și marketing, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
administrarea magazinelor, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, promovare de târguri în scop comercial,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.

───────

(210) M 2020 01202
(151) 18/02/2020
(732) GREEN KITCHEN SRL, STR.

TISEI NR. 24, AP.2, JUDEŢ
MUREŞ, TARGU-MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

green kitchen healthy&tasty
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(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.14;
05.01.16; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Restaurante (servirea mesei), restaurante
pentru turiști, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 01203
(151) 18/02/2020
(732) CLAUDIA VIORICA ZAMFIRESCU,

STR. DEALU TUGULEA NR. 25,
BL. F8, SC. 4, AP. 65, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COZONĂCĂRIE

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăieţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 01204
(151) 18/02/2020
(732) ARA ART DENT STUDIO SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.
27, PARTER, AP. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Kara dent clinică
stomatologică

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:bronz metalic
(Pantone 875C)

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2020 01205
(151) 18/02/2020
(732) ON SET CREW S.R.L., STR.

ENĂCHIŢĂ NR. 32, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
ON SET

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/02/2020

───────

(210) M 2020 01206
(151) 18/02/2020
(732) PHOENIX RESIDENCE S.R.L.,

INTRAREA SEVASTOPOL NR. 1,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUFTEA STUDIOS

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

9. Suporturi de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, suporturi de stocare digitale
sau analog, filme cinematografice, CD-uri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale.
16. Hârtie, carton, tipărituri, fotografii, materiale
didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01207
(151) 18/02/2020
(732) SAHIA-FILM S.A., BD.

AVIATORILOR NR. 106, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SAHIA FILM

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

9. Suporturi de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, suporturi de stocare digitale
sau analog, filme cinematografice, CD-uri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale.
16. Hârtie, carton, tipărituri, fotografii, materiale
didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01208
(151) 18/02/2020
(732) ON SET CREW S.R.L., STR.

ENĂCHIŢĂ NR. 32, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

ON SET

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01209
(151) 18/02/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI NR. 7A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Practi prețuri mici zilnic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
18.01.19

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

clase:
35. Publicitate, servicii de agenții de import-
export, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, administrare de
programe de fidelizare a clienților, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
organizare de programe de fidelizare a clienților
în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
consultanță organizațională pentru programe de
loialitate pentru
clienți, administrarea unui program de reduceri
care să permită participanților să obțină reduceri
la
produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, administrarea de
programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei
firme industriale sau comerciale, administrarea
afacerilor comerciale, management de afaceri
comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță pentru conducerea
afacerilor,
administrarea magazinelor, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, promovarea

produselor și serviciilor prin sponsorizare,
promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea produselor și
serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia produsele și serviciile cu programe de
premiere,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de cusut,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate
pentru curățenie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
administrare a
programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, publicitate directă prin poștă,
organizarea de
expoziții în scopuri comerciale, organizarea de
expoziții în scopuri publicitare, organizarea și
coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri
comerciale, publicitate online, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicare de
texte publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, organizare de prezentări comerciale,
organizare
de expoziții comerciale, organizare de prezentări
în scopuri comerciale, organizare de prezentări
în scop
comercial, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse
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servicii de telecomunicații, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii,
servicii de vânzarea cu amănuntul într-un
supermarket a bunurilor de larg consum pentru
igienă și cosmetică, hârtie de
unică folosință, preparate chimice pentru
curățenie, produse de curățenie, produse de
papetărie, detergenți, magazine en gros sau
en detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
magazine de tip discount, prezentare de
produse pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse pentru vânzarea cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 01211
(151) 18/02/2020
(732) ANCA BASARAB, STR.

PRINCIPALA NR. 559, JUDETUL
SUCEAVA, DARMANESTI, 727155,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SORIOL esența vieții

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15;
29.01.12; 26.04.05

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

clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 01213
(151) 18/02/2020
(732) SPIRULINA VIE SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI NR. 273,
CORP 3, ET. 3, SECTORUL
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SPACEFOOD

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente c ietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse
pentru distrugerea daunatorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificiala,
orez, paste şi taitei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolata,
îngheţată, serbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare:,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimerte, gheaţă (apă îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, graunte şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi fieri
naturale, bulbi, puieti şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2020 01214
(151) 18/02/2020
(732) EGRI CSILLA, STR. MARGINASA

NR. 53, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RAVANA THE BATH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalaţii sanitare, aparate de iluminat,
aparate de distribuţie a apei, de uscare, de
ventilare, de încălzire, de producere a aburului.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă, lână metalică.

───────

(210) M 2020 01215
(151) 18/02/2020
(732) EGRI CSILLA, STR. MARGINASA

NR. 53, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AQUA CLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalaţii sanitare, aparate de iluminat,
aparate de distribuţie a apei, de uscare, de
ventilare, de încălzire, de producere a aburului.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă, lână metalică.

───────
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(210) M 2020 01216
(151) 18/02/2020
(732) CRISTIAN DASCALU, STR.

BIZUSA NR. 6/28, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

clujhub creativity.
innovation. community

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.06

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi servicii de cazare.

───────

(210) M 2020 01217
(151) 18/02/2020
(732) EGRI CSILLA, STR. MARGINASA

NR. 53, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

The BOSS Doors

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18

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

11. Instalaţii sanitare, aparate de iluminat,
aparate de distribuţie a apei, de uscare, de
ventilare, de încălzire, de producere a aburului.
21. Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

───────

(210) M 2020 01219
(151) 18/02/2020
(732) BOGDAN IONUT PASTACA , STR.

TEIUL DOAMNEI NR. 8, BL. 21, AP.
3, SECT. 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
STEFAN CATALIN ION, STR.
COLENTINA NR. 24, BL. 10, AP.
26, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEREA CAVOU RECE CA
MORTU' BEREA OFICIALA

PARAZITII DIN 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 02.09.23; 25.01.25

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

8. Desfăcătoare de bere.
16. Cărţi.
25. Articole vestimentare, tricouri, hanorace,
geci, şepci, căciuli.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate prin materiale promoţionale,
respectiv: articole vestimentare, tricouri,
hanorace, geci, şepci, căciuli, desfăcătoare de
bere, cărţi.

───────

(210) M 2020 01220
(151) 18/02/2020
(732) SC PAYSERV CONSULTING

SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, AP. 3, PARTER, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SmartVibe smart kinder vibe

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01222
(151) 18/02/2020
(732) PETRE TRAIAN ROSU, STR.

MIRCEA VULCANESCU NR. 39,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

T.A.C.T. Societate Civila
Profesionala de Psihologie

Petre Traian ROSU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.18; 02.07.23

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

44. Servicii de psihologie, servicii de psihologie
ocupaţională, furnizare de informaţii referitoare
la psihologie, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor.

───────
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(210) M 2020 01223
(151) 18/02/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

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

(540)
FITNESS CRUNCHY

CARAMEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale procesate şi preparate din
cereale.

───────

(210) M 2020 01224
(151) 18/02/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

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

(540)
NESCAFÉ TOFFEE NUT

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

30. Cafea, cafea aromată, extracte de cafea,
alimente şi băuturi pe bază de cafea, cafea
cu gheaţă, substitute de cafea, extracte din
substitute de cafea, alimente şi băuturi pe bază
de substitute de cafea, cicoare (substitute de
cafea).

───────

(210) M 2020 01225
(151) 18/02/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, ELVETIA,
ELVEȚIA

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

(540)
FITNESS HONEY & ALMOND

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

30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale procesate şi preparate din
cereale.

───────

(210) M 2020 01226
(151) 18/02/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., VEVEY, VEVEY,
1800, ELVEȚIA

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

(540)
NESQUIK MAXI CHOCO

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

30. Cereale pentru mic-dejun, musli, fulgi de
porumb, batoane de cereale, cereale gata
preparate, cereale procesate şi preparate din
cereale.

───────
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(210) M 2020 01227
(151) 18/02/2020
(732) MARIAN CÂMPEAN, DRM. SĂRII

NR. 2, BL. V55, SC. 2, ET. 10,
AP.78, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gurmand apetit

(531) Clasificare Viena: 22.03.05; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
came.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le cumpere comod, servicii de comerţ
cu produse prin magazine en-detail, prin
cataloage de vânzare prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de comerţ prin
intermediul site-urilor web, publicitate, publicitate
prin poştă, postarea de afişe publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare, derularea de campanii
promoţionale, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 29 si serviciile din clasa 43.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2020 01228
(151) 18/02/2020
(732) MARIA BĂBU, STR. GILORŢEL

NR. 5, JUD. GORJ, NOVACI,
GORJ, ROMANIA

(540)

Tocan de oaie

(531) Clasificare Viena: 03.04.11; 06.19.13;
27.05.01; 27.01.12

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01229
(151) 18/02/2020
(732) ROXANA - IOANA GABOR -

ILIESCU, STR. DĂNULEŞTI NR. 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023081,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAI ACADEMY

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01230
(151) 18/02/2020
(732) PAUL GABOR-ILIESCU, STR.

DĂNULEȘTI NR.7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALFA KIDS

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

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

───────

(210) M 2020 01231
(151) 18/02/2020
(732) Alex Melcovich BH SRL, STR. ION

IONESCU DE LA BRAD NR. 33D,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

POP COLA

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

clase:

18. Bagaje, pungi din piele pentru ambalat,
portofele, articole de voiaj din piele,
bagaje, borsete, geamantane, genți, ghiozdane,
portmonee, portofele, poșete, rucsacuri,
serviete, genți pentru sport, truse de voiaj
nedotate, valize, umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 01232
(151) 18/02/2020
(732) PAUL GABOR-ILIESCU, STR.

DĂNULEȘTI NR.7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MARKETING EXTREM

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01233
(151) 18/02/2020
(732) POTYESZ BIANCA-ANTONINA,

STR. BUJORILOR NR. 0, BL. 33,
SC. E, ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, ROMANIA

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

(540)

MMTCG
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(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01234
(151) 18/02/2020
(732) SC SOLARIS PLANT SRL ,

STR. VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOLARIS Pufuleți cu
Belșug de Legume

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
05.09.01

(591) Culori revendicate:cyan, magenta,
galben (Pantone 7406), negru, alb

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

30. Pufuleți.
───────

(210) M 2020 01235
(151) 18/02/2020
(732) SC SOLARIS PLANT SRL ,

STR. VALEA CASCADELOR NR.
21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOLARIS Pufuleți cu
Belșug de Legume și sare

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
05.09.01

(591) Culori revendicate:cyan, magenta,
galben (Pantone 7406), negru, alb

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

30. Pufuleți.
───────
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(210) M 2020 01236
(151) 18/02/2020
(732) DANIEL IONICA, BD. CHIȘINĂU

NR. 10, BL. M4, SC. B, ET. 8,
AP. 87, BUCUREȘTI, 927105,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MINGO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 17.02.02; 03.07.01;
03.07.16; 26.11.05

(591) Culori revendicate:gri (HEX #444444),
roșu (HEX #BF0708)

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

18. Genți, genți din piele, genți sportive.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea, în folosul terților, a unei
game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălțăminte și accesorii vestimentare (cu
excepția transportului) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență, prin
mijloace electronice și prin intermediul site-urilor
web.

───────

(210) M 2020 01237
(151) 18/02/2020
(732) IONUT DAN, STR. PREVEDERII

NR. 1, BL. PM4, SC. A, ET. 4, AP.
17, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MIHAELA CRAIOVEANU, STR.
DR. NICOLAE TOMESCU NR.
13, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIMONCELLO FITNESS

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

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

───────

(210) M 2020 01238
(151) 18/02/2020
(732) CLOUD9 EURO DISTRIBUTION

SRL, STZR. PIOTR CEAIKOVSKI
NR. 9, SC. B, AP. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

tingle

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

clase:
3. Loţiuni, creme și uleiuri de masaj (produse
cosmetice), parfumuri și deodorante de uz uman.
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5. Suplimente nutritive pentru îmbunătățirea
performanței sexuale, lubrifianţi sexuali
personali, parfumuri şi deodorante afrodisiace.
10. Jucării sexuale, prezervative, aparate de
masaj, vibratoare.
14. Bijuterii.
30. Ciocolată şi produse din ciocolată, dulciuri.
35. Servicii de desfacere cu amănuntul pentru
articole sexuale pentru adulți, jucării sexuale,
prezervative,
aparate de masaj, vibratoare, servicii de
desfacere cu amănuntul pentru loţiuni, creme și
uleiuri de masaj, lubrifianţi, parfumuri și
deodorante afrodisiace, servicii de desfacere
cu privire la suplimente nutritive pentru
îmbunătățirea performanței sexuale, servicii de
desfacere cu privire la ciocolată, produse din
ciocolată şi dulciuri, servicii de desfacere cu
privire la bijuterii.
41. Educaţie, inclusiv educaţie sexuală.

───────

(210) M 2020 01239
(151) 18/02/2020
(732) SC CANADIAN

FARMACEUTICALS SRL,
STR. DIACONU CORESI NR.
53, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OBESITEX

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.02

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

5. Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, suplimente nutritive.
35. Servicii de publicitate sub orice formă,
inclusiv televizată şi online.

───────

(210) M 2020 01240
(151) 18/02/2020
(732) SC ATRIUM HOTELS

MANAGEMENT SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 112, ET. 3, CAMERA
311, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATRIUM HOTELS
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.02;
29.01.04

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

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 01241
(151) 18/02/2020
(732) SC ATRIUM HOTELS

MANAGEMENT SRL, CALEA
MOŞILOR NR. 112, ET. 3, CAMERA
311, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATRIUM HOTELS.SA

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.02;
29.01.04

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

43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 01242
(151) 18/02/2020
(732) ATLAS HOTELS SRL, BD.

METALURGIEI NR. 61B, CAMERA
NR. 1, BL. 1, ET. 5, AP. 63,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATLAS HOTELS

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.02;
29.01.04

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

clase:
43. Servicii oferite de hoteluri, servicii de
închiriere hoteluri, facilităţi de cazare.

───────

(210) M 2020 01243
(151) 18/02/2020
(732) AMAR ALAHOU, BD. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 18, SC. A, ET. 6,
AP. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FAMOUS BARBER SHOP

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 01.01.03;
14.07.20; 10.05.05; 26.01.04; 26.01.14;
26.01.16; 26.01.18

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

44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2020 01244
(151) 18/02/2020
(732) REBIGA MIHAI, STR. POPA NAN

NR. 21, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MouZie

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01246
(151) 18/02/2020
(732) S. RONTRANSMAR SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 320A, JUD.
BISTRITA-NASAUD, URIU, 427365,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

rontransmar Let's
OVERSIZE together

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 03.02.24;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 01247
(151) 18/02/2020
(732) AURORA VIȘAN, STR. LACUL

PLOPULUI NR. 10, BL. V20,
SC. 3, ETJ. 5, AP. 80, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Aurore de Vis

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
5. Substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, dezinfectanţi, agenţi de activare
a funcţiilor celulare de uz medical, agenţi
detoxifianţi pe bază de plante, antioxidanţi,
antimicrobiene, compoziţii din plante medicinale
de uz medical, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical,
geluri antiinflamatoare, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate cu amestec de vitamine,
preparate cu minerale şi vitamine, preparate
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
preparate din plante de uz medical, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, preparate pentru calmarea durerii,
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remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicină umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare și
preparate dietetice, suplimente antioxidante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, extracte vegetale de uz farmaceutic,
extracte din plante medicinale, extracte din
plante de uz medical, suplimente nutritive
care conţin extracte de ciuperci, extracte din
plante medicinale, folosite în scop medical,
extracte din plante şi din ierburi de uz
medical, preparate cu amestec de vitamine,
suplimente nutritive, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare proteice,
băuturi (suplimente dietetice), suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide, suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente vitaminice şi minerale, suplimente
lichide din plante, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente pe bază de plante, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente dietetice
pentru oameni şi animale, suplimente dietetice
sub formă de prafuri pentru băuturi, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice şi
a rezistenţei, suplimente dietetice sub formă de
prafuri cu arome de fructe, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente nutritive
sub formă de prafuri pentru băuturi, de tip instant,
suplimente nutritive fortifiante, care conţin
preparate parafarmaceutice, utilizate profilactic
şi pentru persoanele în convalescenţă, substituţi
alimentari sub formă de prafuri.
29. Piureuri, concentrate de fructe și legume,
fructe conservate în alcool, gemuri, jeleuri,
marmalade, compoturi și dulceţuri din fructe,
conserve de fructe, de legume, de ciuperci, de
carne, de pește, fructe, legume, ciuperci, carne,
pește, congelate, conservate, uscate, afumate,
fierte, saramurate, murături, uleiuri comestibile,
afine preparate, ciuperci comestibile, coacăze
negre, prelucrate, concentrat de roşii, congelate
(fructe congelate) , conserve de carne, conserve
de fructe, conserve de legume, conserve din
peşte, conserve şi murături, deserturi pe bază
de fructe, dulceţuri, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase), fructe
confiate, fructe congelate, fructe conservate,
fructe conservate în alcool, fructe de pădure,
conservate, fructe deshidratate, fructe glasate,
fructe glazurate, fructe în conservă, fructe

uscate, gem de căpşuni, gem de mure, gem
de zmeură , gem de merişoare, gemuri din
fructe, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de
fructe şi legume, legume congelate, legume
conservate, legume în conservă, legume
procesate, legume uscate, marmelada din fructe,
pateuri, peşte , peşte afumat, peşte conservat,
peşte în conservă, prune, prune conservate,
roşii conservate, extracte pentru supe, extracte
de roşii, extracte de pește, extracte vegetale
pentru alimente, extracte din legume pentru gătit,
extracte din legume pentru gătit (sucuri), supe
şi baze de supă, extracte din carne, concentrate
(bulion), concentrate pentru supă, concentrate
de tomate (piure), concentrate din suc de legume
pentru alimente, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
paste de fructe şi legume, legume amestecate,
amestecuri pentru supe, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de snack-uri constând din fructe şi
fructe cu coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate şi
fructe cu coajă lemnoasă procesate.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross
şi en-detail, informaţii și consultanță comercială
pentru consumatori, organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse și servicii,
publicitate, prezentarea, difuzarea și distribuirea
materialelor publicitare, de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line într-
o reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse de larg consum,
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, târguri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet, web-
site sau prin alte mijloace de comunicaţii,
închiriere maşini și echipamente, servicii de
desfacere, achiziţie de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi, licenţe de servicii și produse
pentru terţi, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate în aer
liber, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), intermediere de achiziţii (achiziţia de
produse şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de desfacere, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client, licenţe de servicii şi produse pentru
terţi, servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii de
bunuri, în special în cadrul centrelor comerciale
mall-urilor, galeriilor comerciale, strângerea la
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un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul unui
centru comercial sau a unui mall, a unei
varietăţi de magazine en detail, servicii de
administrare comercială, servicii oferite de un
lanţ de magazine, achiziţie de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de intermediere comercială,
servicii de administrare a afacerilor în domeniul
sănătăţii, toate aceste servicii pentru orice tip de
produse, în special pentru produsele enumerate
în clasele 5 si 29.

───────

(210) M 2020 01248
(151) 18/02/2020
(732) ANICA BODEA, STR. IZA NR.

19, BL. S4, AP. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La Ciorapi

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor a produselor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi, în special articole
textile, articole vestimentare, îmbrăcăminte,
încălţăminte (exceptând transportul lor), 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, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii.

───────

(210) M 2020 01249
(151) 18/02/2020
(732) JUSTIȚIE XXI SRL, STR. BUNĂ

ZIUA NR. 39, BLOC E7D, SCARA
2, ETAJ 7, AP. 119, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

My Justice Digital
legal solutions

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.13.05; 17.03.02; 02.03.22; 29.01.13

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

clase:
9. Aplicații software, aplicații mobile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații de servicii de cloud
computing, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, drivere pentru
software, instrucțiuni de operare şi utilizare
stocate în format digital pentru calculatoare
şi software de calculator, programe pentru
computer (software descărcabil), publicații
electronice descărcabile, softuri educative,
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software de comunicații, software video
interactiv, software de calculator, software de
decodare, suporturi magnetice pentru software,
software de reprezentare tabelară, software
pentru comprimarea datelor, software de
realitate virtuală, software de calculator pentru
codificare, software de prelucrare a datelor,
software înregistrat pentru computere, software
de calculator folosit ca interfaţă de programe a
aplicaţiei (API), software pentru îmbunătăţirea
posibilităţilor audiovizuale ale aplicaţiilor
multimedia şi anume integrarea de text, sunet,
grafice, imagine, fixe şi animate, software pentru
automatizare redactare documente.
35. Compilarea și sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea
de documente (lucrări de birou), gestionarea
computerizată a fișierelor.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare (furnizori de
servicii), transmiterea electronică de mesaje,
date și documente, transmiterea on-line de
documente prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-uri de
calculator (site-uri web), instalare de software de
calculator, mentenanță de programe informatice,
redactare tehnică de documente automatizate,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor.
45. Servicii juridice, licențierea drepturilor de
proprietate intelectuală.

───────

(210) M 2020 01250
(151) 18/02/2020
(732) SC FREE MEDIA SRL, STR. PIATA

SFATULUI NR. 8, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500031, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

cupt'or

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.17.01; 09.07.19

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

43. Servicii de restaurant și bar.
───────
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            La depozitul M 2020 00375, din 22.01.2020, publicat în data de 29.01.2020, 
dintr-o eroare de dactilografiere denumirea solicitantului a fost publicată în mod eronat. 
Denumirea corectă a solicitantului este YILDIZ LOGISTICA S.R.L. 
 
                                                                                                           
 


