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Cereri Mărci publicate în 25/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03166 18/05/2020 ASOCIAŢIA ''CLUBUL

CÂINILOR UTILITARI''
CLUBUL CÂINILOR UTILITARI
caini-utilitari.ro

2 M 2020 03220 18/05/2020 NILBIDI TRANS SRL PIMP MY BOAT

3 M 2020 03221 18/05/2020 OANA-LIVIA BADEA WE ARE THE BITOLIANS

4 M 2020 03222 18/05/2020 INTER CONECTER SRL BANAT

5 M 2020 03223 18/05/2020 ARENA CITY CENTER SRL ARENA DIGITAL MALL

6 M 2020 03224 18/05/2020 S.C. PUBLIC PROCUREMENT
PROFESSIONALS SRL

CASADEACHIZIŢII

7 M 2020 03225 18/05/2020 CAMELIA TILIHOI Markids

8 M 2020 03226 18/05/2020 RAMONA-GEORGIANA
BUZOIANU

THE HUMAN NATURE

9 M 2020 03227 18/05/2020 S.C. VIATA LUXOASA S.R.L. MOTZO ARUSH COUTURE

10 M 2020 03228 18/05/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL NASIRUS

11 M 2020 03229 18/05/2020 SC MINET CONF SRL HypoallergenicMed

12 M 2020 03230 18/05/2020 AMNEO MARKET ZONE S.R.L. LITTLE TED'S PATH

13 M 2020 03231 18/05/2020 NEDELEA N. RALUCA-IOANA DentoVet

14 M 2020 03232 18/05/2020 SC DOI SERV SRL FURIERO

15 M 2020 03233 18/05/2020 SC DOI SERV SRL FIDARO

16 M 2020 03234 18/05/2020 IONUŢ ZAHARIA CLERAS HAUSTÜR SECURITY

17 M 2020 03235 18/05/2020 DAVREC DRIVE SRL 12 VR DRIVE

18 M 2020 03236 18/05/2020 ANDREIA NICULESCU STROP

19 M 2020 03237 18/05/2020 ANDREIA NICULESCU FRUSSO BERRY

20 M 2020 03238 18/05/2020 SC COMEX-RO EXIM SRL COMEX-RO

21 M 2020 03239 18/05/2020 SIMONA-ALEXANDRA FLOREA
ALEXANDRA-CRISTIANA
VICTOR

BLISS CONCEPT

22 M 2020 03240 18/05/2020 ASOCIATIA SOCIETATEA
JUNILOR CURCANI

JUNII CURCANI

23 M 2020 03241 18/05/2020 SC BEM RETAIL GROUP SRL aquatic elephant

24 M 2020 03242 18/05/2020 SC BEM RETAIL GROUP SRL GRAND

25 M 2020 03243 18/05/2020 SC BEM RETAIL GROUP SRL ELTOS

26 M 2020 03244 18/05/2020 Constantin Alexandru Stoian Propaganda
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 03245 18/05/2020 ADRAGĂI GEORGE Ștrudelul Berman cu iaurt

28 M 2020 03246 18/05/2020 GEORGE ADRAGĂI Ștrudelul Berman cu vișine

29 M 2020 03248 18/05/2020 ADRAGĂI GEORGE Ștrudelul Berman cu măr

30 M 2020 03251 18/05/2020 ADRAGĂI GEORGE Merdeneaua Berman

31 M 2020 03252 18/05/2020 UNCLANDESTIN SRL courierpack

32 M 2020 03253 18/05/2020 EMERALD PBC ENTERPRISE
SRL

EMERALD WOODART

33 M 2020 03254 18/05/2020 BIOTECH INDUSTRIES SRL ZAFRAL

34 M 2020 03255 18/05/2020 BOGDAN CIPRIAN GHEORGHE 12 note

35 M 2020 03256 18/05/2020 ALEXANDRU ISTRATE dodoli

36 M 2020 03257 18/05/2020 CIPRIAN PASNICU RHIZOME

37 M 2020 03258 18/05/2020 BIOTECH INDUSTRIES SRL biotech INDUSTRIES

38 M 2020 03259 18/05/2020 INTERFINANCIAL NETWORK
TV SRL-D

EXPLOZIV TV

39 M 2020 03260 18/05/2020 KAUNA SMART SRL KAUNA SMART

40 M 2020 03261 18/05/2020 Elefant Online SA ELEFANTFEST

41 M 2020 03262 18/05/2020 ASOCIAȚIA NOTEABOUTLIFE HEARTBEATS

42 M 2020 03263 18/05/2020 CORNEL GHEORGHE IOJA MOTORUN INEU

43 M 2020 03264 18/05/2020 SC SPORT MANAGEMENT SRL Bucharest Unplugged

44 M 2020 03265 18/05/2020 SC SPORT MANAGEMENT SRL Unplugged by the Pool

45 M 2020 03266 18/05/2020 SC SOFTWIN SRL AGERIO

46 M 2020 03267 18/05/2020 STIUBE FLORIN NICUSOR
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Gazeta de Caras-Severin

47 M 2020 03268 18/05/2020 DANIEL-ALEXANDRU ION IDENT Your smile identity

48 M 2020 03269 18/05/2020 GREEN PC AMBALAJE S.R.L. MediGREEN
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(210) M 2020 03166
(151) 18/05/2020
(732) ASOCIAŢIA ''CLUBUL CÂINILOR

UTILITARI'', INTRAREA
MARATONULUI NR. 2, BL. N6, SC.
5, AP. 67, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLUBUL CÂINILOR
UTILITARI caini-utilitari.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
03.01.08; 03.01.24; 29.01.14; 01.01.03;
26.13.25

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

clase:
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi,
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 03220
(151) 18/05/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
PIMP MY BOAT

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,

pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, șabloane (papetărie), autocolante
(articole de papetărie), mape de hârtie
(papetărie), invitații (articole de papetărie),
carnețele de buzunar (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), mape pentru scris
(papetărie), agende folosite în papetărie, articole
de papetărie pentru petreceri, cutii pentru articole
de papetărie, articole de papetărie pentru birou,
articole
de papetărie pentru scris, pistoale capsatoare
acționate manual pentru papetărie, suporturi
pentru dosare folosite în papetărie.
25. Tricouri, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, tricouri pentru
rugby, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri pentru fotbal
american, tricouri cu mânecă scurtă, tricouri din
pichet, tricouri pentru yoga.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate televizată, publicitate online,
publicitate și marketing, publicitate prin
corespondență, agenții de publicitate, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, promovarea
afacerii (publicitate]) publicitate în
reviste, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și marketing, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de reclamă și publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, reparații navale,
reparații de dispozitive electrice, reparații piese
de mobilier, reparații de podele laminate,
întreținere și reparații de motoare, reparații sau
întreținere de nave, întreținere și reparații de
vehicule, reparații auto pe marginea drumului.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2020 03221
(151) 18/05/2020
(732) OANA-LIVIA BADEA, STR. JULES

MICHELET NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WE ARE THE BITOLIANS

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinala,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii din 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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balena sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, şnur şi broderie, produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03222
(151) 18/05/2020
(732) INTER CONECTER SRL, STR.

CONSTANTIN MIU LERCA NR.7C,
AP.3, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BANAT

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

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

───────

(210) M 2020 03223
(151) 18/05/2020
(732) ARENA CITY CENTER SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR.28, JUDEŢ
BACĂU, BACĂU, 600360, BACĂU,
ROMANIA

(540)
ARENA DIGITAL MALL

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de voiaj, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comenzi online, furnizare de servicii online de
licitație, servicii de publicitate și marketing online,
servicii online de prelucrare de date, servicii de
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administrare a comunităților online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
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, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, servicii de
telemarketing.

───────

(210) M 2020 03224
(151) 18/05/2020
(732) S.C. PUBLIC PROCUREMENT

PROFESSIONALS SRL, STR.
FABRICII NR. 53, ET.2, AP.
27, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASADEACHIZIŢII

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#403c48,
HEX=#443c3c, HEX=#403c3c,
HEX=#3c3c3c, HEX=#3c323c), verde
(HEX=#44ac4b, HEX=#44b64c,
HEX=#406044)

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

35. Servicii de consultanță în domeniul
achizițiilor publice, consiliere privind achizițiile,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consiliere în afaceri privind achizițiile,
consultanță în domeniul achizițiilor comerciale,
consultanță privind achizițiile în domeniul
comercial, servicii de consultanță în legătură cu
achizițiile, servicii de consultanță referitoare la
achiziții de bunuri și servicii.

41. Cursuri de formare, furnizare de formare,
furnizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare, servicii de instruire și
formare.

───────

(210) M 2020 03225
(151) 18/05/2020
(732) CAMELIA TILIHOI, STR.

VICTORIEI NR. 51, JUDEŢ
SUCEAVA, COMUNA VAMA, SAT
VAMA, SUCEAVA, 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)
Markids

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03226
(151) 18/05/2020
(732) RAMONA-GEORGIANA

BUZOIANU, COMUNA
PIETROASELE, MUN. BUZĂU, SAT
PIETROASELE, BUZĂU, 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)
THE HUMAN NATURE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03227
(151) 18/05/2020
(732) S.C. VIATA LUXOASA S.R.L.,

STR. CAMIL RESSU NR. 19, BL.
S6, SC. 1, ET.1, AP. 5, SECTOR
3, 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)

MOTZO ARUSH COUTURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03228
(151) 18/05/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
NASIRUS

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru
amprente dentare, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 03229
(151) 18/05/2020
(732) SC MINET CONF SRL, STR.

DEPOZITELOR, NR.12, JUD.
VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, 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)

HypoallergenicMed

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

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

───────

(210) M 2020 03230
(151) 18/05/2020
(732) AMNEO MARKET ZONE S.R.L.,

STR. COLONEL STEFAN STOIKA
NR. 20, BL. 17A, SC. B, ET.
7, BUCUREȘTI, 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)
LITTLE TED'S PATH

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

8. Pile de unghii, electrice sau neelectrice.
10. Tetine, tetine de biberon, tetine de unică
folosinţă, tetine pentru hrănirea sugarilor, suzete
şi tetine pentru bebeluşi, aparate, dispozitive şi
articole pentru alăptarea bebeluşilor.
11. Încălzitoare instant, încălzitoare electrice
pentru biberoane, încălzitoare electrice pentru
sticle, încălzitoare electrice de biberoane,
încălzitoare electrice de uz casnic pentru
biberoane, încălzitoare de căni cu alimentare
la USB, încălzitoare non-electrice pentru gătit,
de uz casnic, aparate pentru încălzirea mâncării
pentru bebeluşi, aparate pentru încălzirea
biberoanelor pentru bebeluşi.
18. Genţi pentru scutece, genţi pentru schimbat
scutece (înfăşat), hamuri portbebeuri (marsupii
tip faşă sau hamuri).
21. Termosuri, termosuri pentru băuturi.
24. Pături de înfăşat.

25. Articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluşi.
28. Zornăitoare pentru bebeluşi care conţin inele
de dentiţie (jucării), jucării pentru bebeluşi, jucării
cu activităţi multiple pentru bebeluşi, aparate de
interior pentru fitness, echipamente pentru sport,
articole şi echipamente de sport, genţi adaptate
special pentru echipamente sport, benzi elastice
pentru yoga.
35. 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 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, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor a pilelor de unghii,
electrice sau neelectrice, a tetinelor, a
tetinelor de biberon, a tetinelor de unică
folosinţă, a tetinelor pentru hrănirea sugarilor,
a suzetelor şi a tetinelor pentru bebeluşi, a
încălzitoarelor instant, a încălzitoarelor electrice
pentru biberoane, a încălzitoarelor electrice
pentru sticle, a încălzitoarelor electrice de
biberoane, a încălzitoarelor electrice de uz
casnic pentru biberoane, a încălzitoarelor de
căni cu alimentare la USB, a încălzitoarelor non-
electrice pentru gătit, de uz casnic, a aparatelor
pentru încălzirea mâncării pentru bebeluşi, a
aparatelor pentru încălzirea biberoanelor pentru
bebeluşi, a zornăitoarelor pentru bebeluşi care
conţin inele de dentiţie (jucării), a jucăriilor
pentru bebeluşi, a jucăriilor cu activităţi multiple
pentru bebeluşi (cu excepția transportului lor),
pentru a permite clienţilor sa le vadă și să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2020 03231
(151) 18/05/2020
(732) NEDELEA N. RALUCA-IOANA,

STR. SUB CETATE NR. 21A, AP. 2,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI,
COM. FLORESTI, CLUJ, 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)

DentoVet

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
03.03.01; 02.09.10; 01.03.02; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7455C), roșu (Pantone 1788C)

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

16. Manuale didactice, publicaţii periodice
tipărite, cărţi, afişe publicitare, agende, albume,
articole de papetărie şi accesorii educative,
autocolante (articole de papetărie), broşuri,
caiete, calendare, carduri educative, fluturaşi
publicitari, felicitări, fotografii, plicuri (papetărie),
carduri promoţionale (tipărite), semne de carte,
carneţele de notiţe, cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicaţii
periodice), ziare, invitaţii (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
postere, tipărituri, toate produsele cuprinse în
această clasă în domeniul stomatologiei umane
şi veterinare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii și
informaţii comerciale, servicii de comerţ,
servicii de comerţ online, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, pet shops, difuzare
cfe materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scopuri

comerciale şi publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, toate serviciile cuprinse în această
clasă în domeniul stomatologiei umane şi
veterinare.
40. Servicii de tehnician dentar.
41. Organizare şi coordonare de cursuri în
domeniul medical/stomatologic, furnizare de
publicaţii electronice, publicare multimedia a
publicaţiilor electronice, cursuri de pregătire
în domeniul medical/stomatologic, publicare de
materiale didactice, educaţie formală şi non-
formală, dresarea animalelor, spectacole cu
animale, organizarea de expoziţii de animale,
organizare de expoziţii de animale în scopuri
culturale sau educative.
44. Servicii de stomatologie, stomatologie
veterinară, servicii medicale, servicii oferite
de cabinet stomatologic, stomatologie estetică,
consultaţii stomatologice şi consiliere în
domeniul stomatologiei, anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii de
albire a dinţilor, închiriere de instrumente
stomatologice, chirurgie, chirurgie maxilofacială,
servicii de ortodonţie, servicii de asistenţă
medicală şi stomatologică, cu activităţi specifice
cum sunt: medicină dentară, tratamente de
stomatologie generală, endodonţie, protetică
dentară, implantologie, chirurgie dento-
alveolara, ortodonţie şi ortopedie dento-
facială, parodontologie, radiologie dentară,
radiodiagnostic dentar, furnizare de informaţii
despre stomatologie, servicii oferite de clinici
dentare, asistenţă medicală la domiciliu,
asistenţă medicală de urgenţă, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie, servicii de
implantologie, servicii de radiologie dentară,
radiodiagnostic, servicii stomatologice de tip
ambulator, toate serviciile cuprinse în această
clasă în domeniul stomatologiei umane și
veterinare.

───────
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(210) M 2020 03232
(151) 18/05/2020
(732) SC DOI SERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

FURIERO

(531) Clasificare Viena: 18.01.08; 26.01.04;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu închis, roșu
deschis

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

9. Aparate și instrumente știintifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 03233
(151) 18/05/2020
(732) SC DOI SERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 1, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

FIDARO

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 02.07.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
portocaliu deschis, roșu închis, roșu
deschis

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

9. Aparate și instrumente știintifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
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periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 03234
(151) 18/05/2020
(732) IONUŢ ZAHARIA CLERAS , STR.

MARGINENI, JUDEŢUL BACĂU
, COMUNA MARGINENI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

HAUSTÜR SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente nemetalice.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2020 03235
(151) 18/05/2020
(732) DAVREC DRIVE SRL, STR.

TRAIAN NR. 1, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 75100, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

12 VR DRIVE

(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.02; 27.07.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare,
software, software interactiv, software aplicaţie
de calculator pentru telefoane mobile, telefoane
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inteligente şi dispozitive tabletă cu funcţie de
telefon mobil, software de calculator, software
descărcabil pentru accesarea şi gestionarea
de aplicaţii pe calculator în cadrul unei reţele
globale de calculatoare, software educativ,
programe de calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, software pentru
jocuri pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, materiale didactice, roboţi de
învăţare, aplicații software descărcabile, aplicații
mobile educative, aplicații educative pentru
tablete, aplicații de calculator educative, aplicații
software pentru web, software de realitate
virtuală, software de realitate virtuală pentru
învățământ, software pentru jocuri de realitate
virtuală, simulatoare de mișcare pentru realitatea
virtuală (VR), ochelari de realitate virtuală,
căști pentru realitate virtuală, software de
realitate virtuală pentru simulări, hardware
pentru realitate virtuală.
41. Educaţie, cursuri de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare de cursuri online,
furnizare de cursuri online, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri educaționale,
cursuri de conducere auto, cursuri de conducere
preventive, punere la dispoziție de cursuri
de instruire, furnizarea de cursuri de instruire
asistate de calculator, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, dezvoltare de software de realitate
virtuală, dezvoltare de software-uri multimedia
interactive, furnizare de software nedescărcabil
online, proiectare de software de realitate
virtuală, software ca serviciu
(SaaS), software ca serviciu (SAAS) care
oferă software de învățare automata, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, programare de software
educativ, platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

───────

(210) M 2020 03236
(151) 18/05/2020
(732) ANDREIA NICULESCU, STR.

BRAZILIEI 1-3, SC. A, ET. 2, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STROP

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.17

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

32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03237
(151) 18/05/2020
(732) ANDREIA NICULESCU, STR.

BRAZILIEI 1-3, SC. A, ET. 2, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FRUSSO BERRY
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03238
(151) 18/05/2020
(732) SC COMEX-RO EXIM SRL,

BD. TIMIŞOARA NR. 17A, BL.
106A, SC. A, AP. 30, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061304, ROMANIA

(540)

COMEX-RO

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.24;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#C80909), negru
(HEX=#FFFFFF), alb (HEX=#000000)

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03239
(151) 18/05/2020
(732) SIMONA-ALEXANDRA FLOREA,

STR. PUŢUL OLTENI NR. 72H,
COMUNA OLTENI, JUD. ILFOV,
SAT OLTENI, ILFOV, ROMANIA
ALEXANDRA-CRISTIANA
VICTOR, STR. BĂRCA NR. 20,
BL. M107A, SC. 1, ET. 1, AP.
7, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
BLISS CONCEPT

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

18. Borsete, bagaje de mână, bagaje de
călătorie, articole de voiaj, cufere și geamantane,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, curele pentru genți de mână, genți,
genți de seară, genți de umăr, genți și
portofele din piele, portcarduri (marochinărie),
portchei, portchei din piele, portmonee de
piele, portmonee de uz general, portmonee din
piele, portofele de purtat sub braț, portofele
de încheietura mâinii, portofele din piele
pentru cardurile de credit, poșete, poșete mici
de purtat sub braț, poșete, portmonee și
portofele, poșetuțe, poșetuțe amulete (omamori-
ire), rucsacuri, serviete, serviete și genți
diplomat, truse de toaletă (marochinărie), truse
de voiaj, valize, truse de voiaj din piele şi imitaţie
din piele (marochinărie), casete din piele sau din
piele artificială, centuri pentru umeri din piele sau
înlocuitori, chingi din piele, curele de piele pentru
bagaje, curele de umăr, curele din piele, piele
pentru pantofi, port-carduri de piele, serviete din
piele.
25. Balerini (încălțăminte), saboți (încălțăminte),
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte de
plajă, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, articole de încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte de
stradă, încălțăminte pentru sport, curele pentru
încălțăminte, balerini (încălțăminte de damă),
încălțăminte pentru timpul liber, articole de
încălțăminte pentru plajă, încălțăminte de plajă
și sandale, branțuri pentru încălțăminte, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, espadrile, ghete, ghete
sport, mocasini, pantofi cu platformă, pantofi cu
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talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de ocazie,
pantofi de stradă, pantofi de pânză, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
dans, sandale, sneakers, șlapi, teniși., articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
vestimentare pentru barbate (îmbrăcăminte),
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din piele
sintetică (îmbrăcăminte), confecții, costume,
curele din piele (îmbrăcăminte), curele (accesorii
vestimentare), eșarfe de mătase, eșarfe de
purtat pe umeri, fuste, geci, gabardine
(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), gulere,
haine de casă, haine de iarnă, haine de lucru,
haine de ploaie, haine de stradă, haine din
denim (jachete, pardesie etc), haine din lână,
haine impermeabile de purtat în aer liber, halate,
hanorace cu glugă, helănci, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, jachete (îmbrăcăminte),
jachete casual, jeanși denim, jersee, jupoane,
lavaliere, lenjerie de corp, lenjerie de corp
pentru bebeluși, lenjerie funcțională, lenjerie
intimă de damă, maiouri, mănuși (articole de
îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni de ocazie,
pantaloni din piele, pantaloni de sport, pantaloni
de
pijama, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni sport, pardesie din
molton, pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pijamale, pulover (articole de îmbrăcăminte),
pulovere, pulovere cu glugă, pulovere cu guler
pe gât, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu guler înalt, pulovere cu gât în formă de
v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere din
molton, pulovere fără mâneci, pulovere tip polo,
redingote, robe (robe tradiționale), rochii de bal,
rochii de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii de plajă, rochii din imitație de piele, rochii
din piei, rochii din piele, rochii drepte, rochii
lungi de seară, rochii pentru domnișoare de
onoare, rochii pentru femei, rochii pentru gravide,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, rochii
pentru sugari și copii mici, sacouri de gală,
sacouri sport, sarafane, sarafane (rochii), sariuri,
saronguri, saronguri pentru plajă, seturi de bluză
și jachetă, seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), șaluri, șaluri de ocazie, șaluri
din pene, șaluri și eșarfe, șalvari, smochinguri,
taioare, taioare-pantalon,

ținute de seară (îmbrăcăminte şi încălţăminte),
ținută stil casual (îmbrăcăminte), topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
trenciuri, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
uniforme, veste.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de comerţ online cu amănuntul, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata, publicitate.

───────

(210) M 2020 03240
(151) 18/05/2020
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

JUNILOR CURCANI, PIATA UNIRII
NR. 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
JUNII CURCANI

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

35. Organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale pentru promovarea
produselor locale și zonale și a obiceiurilor
specifice Junilor Curcani.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea și susținerea de conferințe,
organizarea și susținerea de congrese și
seminarii, organizarea de competiții, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de spectacole, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
prezentarea prestațiilor live, editarea și
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), toate acestea
cu privire la societatea Junilor Curcani.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii
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de motel, servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, decorare de alimente.

───────

(210) M 2020 03241
(151) 18/05/2020
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

aquatic elephant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 03.02.01; 03.02.24

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână.
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 03242
(151) 18/05/2020
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GRAND

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:negru, maro, roşu,
alb, gri

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare
automate (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03243
(151) 18/05/2020
(732) SC BEM RETAIL GROUP SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, STAND
ST95, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELTOS

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare
automate (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână.
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 03244
(151) 18/05/2020
(732) Constantin Alexandru Stoian,

CALEA DUMBRAVII NR. 141, ET. 3,
AP. 9, JUD. SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Propaganda

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere și
produse de bere, bere de grâu, bere brună, bere
blondă.

───────

(210) M 2020 03245
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ștrudelul Berman cu iaurt

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

30. Alimente semipreparate, respectiv: placintă
preparată din foi subţiri cu iaurt, rulate în formă
de sul (produse de cofetărie şi patiserie), aluaturi
din produse făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

(210) M 2020 03246
(151) 18/05/2020
(732) GEORGE ADRAGĂI, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ștrudelul Berman cu vișine

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

30. Alimente semipreparate, respectiv: plăcintă
preparată din foi subțiri cu vișine, rulate în formă
de sul (produse de cofetărie şi patiserie), aluaturi
din produse făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────
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(210) M 2020 03248
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ștrudelul Berman cu măr

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

30. Alimente semipreparate, respectiv: plăcintă
preparată din foi subțiri cu măr, rulate în formă
de sul (produse de cofetărie şi patiserie), aluaturi
din produse făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

(210) M 2020 03251
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Merdeneaua Berman

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

30. Alimente semipreparate, respectiv: produs
de patiserie preparat din foi de plăcintă umplute
cu brânză sau carne, aluaturi din produse
făinoase.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet, servicii prestate de
patiserii.

───────

(210) M 2020 03252
(151) 18/05/2020
(732) UNCLANDESTIN SRL, STR.

CRAIOVEI NR. 97, BL. P3,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

courierpack

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

clase:
16. Plicuri din plastic.
35. Marketing promoțional.

───────

(210) M 2020 03253
(151) 18/05/2020
(732) EMERALD PBC ENTERPRISE

SRL, STR. SERGENT CUIBARU
ION NR. 70-76, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EMERALD WOODART

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/05/2020

(210) M 2020 03254
(151) 18/05/2020
(732) BIOTECH INDUSTRIES SRL,

ŞOS. PIPERA-TUNARI NR. 184H,
JUDEŢUL ILFOV , VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

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

clase:
1. Detergenți cu proprietăți dezinfectante utilizați
în procesele de fabricație, preparate biocide
folosite în
fabricație, preparate chimice folosite la
fabricarea produselor biocide, detergenți de uz
industrial, detergenți
pentru uz industrial, surfactanți folosiți în
compoziția detergenților, detergenți utilizați în
procesele de
fabricație, surfactanți folosiți la fabricarea
detergenților sintetici, detergenți de uz industrial,
folosiți în
cadrul operațiilor de fabricație, detergenți pentru
sisteme de curățare automată, folosiți ca parte a
operațiilor de producție.
5. Săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanţi, dezinfectante pentru instrumente
medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectanți de
uz medical, dezinfectante chimice pentru wc-uri,
produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, biocide sintetice, biocide,
detergenți (detersivi) de uz medical.

───────

(210) M 2020 03255
(151) 18/05/2020
(732) BOGDAN CIPRIAN GHEORGHE,

STR. UIOARA NR. 4, BL. 50, ET. 4,
AP. 18, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

12 note

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.04; 27.07.01

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

3. Parfumuri, parfumuri de uz personal,
parfumuri lichide, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), uleiuri
parfumate pentru
îngrijirea pielii, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse
cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea feței și a
corpului, gel de baie și de duș, geluri de baie și
duș, nu de
uz medical, preparate cosmetice, farduri
cosmetice, produse cosmetice.

───────
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(210) M 2020 03256
(151) 18/05/2020
(732) ALEXANDRU ISTRATE, ALEEA

VÂNĂTORI NR. 36, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)

dodoli

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(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,
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, servicii de magazin fizic sau
on-line de
comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea
afacerilor, lucări de birou.

───────

(210) M 2020 03257
(151) 18/05/2020
(732) CIPRIAN PASNICU, STR.

CERNĂUŢI NR. 24, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
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)

RHIZOME

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(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,
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
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terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de
comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03258
(151) 18/05/2020
(732) BIOTECH INDUSTRIES SRL,

ŞOS. PIPERA-TUNARI NR. 184H,
JUDEŢUL ILFOV , VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

biotech INDUSTRIES

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

clase:
1. Detergenți cu proprietăți dezinfectante utilizați
în procesele de fabricație, preparate biocide
folosite în fabricație, preparate chimice folosite
la fabricarea produselor biocide, detergenți de
uz industrial, detergenți pentru uz industrial,
surfactanți folosiți în compoziția detergenților,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
surfactanți folosiți la fabricarea detergenților
sintetici, detergenți de uz industrial, folosiți în
cadrul operațiilor de fabricație, detergenți pentru
sisteme de curățare automată, folosiți ca parte a
operațiilor de producție.
5. Săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante de uz veterinar,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante pentru
wc-uri chimice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru bazine de
înot, dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, biocide sintetice, biocide, detergenți
(detersivi) de uz medical.

───────

(210) M 2020 03259
(151) 18/05/2020
(732) INTERFINANCIAL NETWORK

TV SRL-D, B-DUL DECEBAL NR.
4, ZONĂ BL. H1-H2, ET. 1, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

EXPLOZIV TV

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.24

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
mov ( HEX #742584), indigo (HEX
#201551)

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

9. Software educational, aplicații software,
software multimedia, software mobil, software
științific, software colaborativ, software social,
platforme de software colaborative (software),
software video interactiv, software de
comunicații, software de telecomunicații,
software pentru întreprinderi.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe prin internet, difuzare de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin intermediul sateliților spațiali.
41. Difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, producție de programe tv,
producție de programe de televiziune, producție
de programe educative de televiziune.
42. Întreținere de software, dezvoltare de
software, programare de software educativ,
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje.
45. Acordarea de licențe pentru drepturile
de autor pentru difuzarea de programe de
televiziune.

───────
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(210) M 2020 03260
(151) 18/05/2020
(732) KAUNA SMART SRL, SAT GRUIU

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

(540)
KAUNA SMART

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

45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────

(210) M 2020 03261
(151) 18/05/2020
(732) Elefant Online SA, STR. DIMITRIE

POMPEIU NR. 5-7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ELEFANTFEST

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03262
(151) 18/05/2020
(732) ASOCIAȚIA NOTEABOUTLIFE,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR.
67, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEARTBEATS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07

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

35. Promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale (publicitate).
41. Organizare de concerte, organizare
de concerte muzicale, organizare de
concerte muzicale, organizarea de concerte
(divertisment), rezervare de bilete la concerte,
concerte de muzică în direct, organizare și
coordonare de concerte, rezervare de locuri la
concerte, organizare de concerte de muzică pop.

───────
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(210) M 2020 03263
(151) 18/05/2020
(732) CORNEL GHEORGHE IOJA, STR.

CRONICAR ION NECULCE NR. 3,
JUD. ARAD, INEU, 317055, ARAD,
ROMANIA

(540)

MOTORUN INEU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
04.01.04; 26.05.01; 01.03.15

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

12. Motociclete.
───────

(210) M 2020 03264
(151) 18/05/2020
(732) SC SPORT MANAGEMENT SRL,

STR. ELENA VACARESCU NR. 9,
BL. XXI/2, PARTER, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bucharest Unplugged

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

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

───────

(210) M 2020 03265
(151) 18/05/2020
(732) SC SPORT MANAGEMENT SRL,

STR. ELENA VACARESCU NR. 9,
BL. XXI/2, PARTER, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Unplugged by the Pool

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

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

───────

(210) M 2020 03266
(151) 18/05/2020
(732) SC SOFTWIN SRL, STR.

MĂGURICEA NR. 20, BL. 7P,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 71504, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU, STR. NATATIEI
NR. 63, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
AGERIO

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

9. Software de calculator, software descărcabil
și aplicații software, toate utilizate pentru
crearea, captarea,
gestionarea, căutarea, indexarea, stocarea,
sincronizarea, recunoașterea, publicarea,
distribuirea și
transmiterea de informatii media digitale, imagini
și informații video în direct, inclusiv documente,
note,
link-uri și capturi de site-uri web, imagini,
fotografii, continut audio și video, prin intermediul
rețelelor
globale de calculator și comunicații, software
de calculator, software descărcabil și aplicații
software
pentru colectarea, editarea, organizarea,
modificarea, marcarea cărților, transmiterea,
stocarea și partajarea
de date și informații, software de calculator,
software descărcabil și aplicații software pentru
livrare de conținut wireless, software de
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calculator, software descărcabil și aplicații
software mobile care oferă acces
web la aplicații și servicii printr-un sistem de
operare web, software de calculator folosit
pentru preluarea de
note, și anume, software de înregistrare,
organizare, editare și transmitere de informații și
imagini audio și
video în format electronic, software de calculator
pentru vizualizarea și editarea agendelor de
întâlniri și a
listelor de activități, software de calculator pentru
reamintirea utilizatorilor cu privire la date și
evenimente, software pentru accesul la
documente partajate (note), software de
calculator folosit pentru
accesarea și transmiterea de informații in rețele
de calculatoare, și anume, software de calculator
pentru
trimiterea de e-mailuri și publicarea de note prin
intermediul rețelelor de calculatoare, software de
calculator, software descărcabil și aplicații
software mobile pentru stocare pe suport
electronic de date,
documente, fișiere, text, fotografii, imagini,
grafică, muzică, conținut audio, video și
multimedia, programe
de calculator și aplicații software mobile pentru
captarea, organizarea, căutarea, stocarea,
sincronizarea,
recunoașterea, partajarea și transmiterea
oricărui număr de note sau videoclipuri, texte
scrise de mână sau
imagistice pe mai multe computere, platforme de
rețea și dispozitive mobile, software de calculator
interactiv, software descărcabil și aplicații
software mobile pentru utilizare în activități
educaționale.
42. Furnizarea accesului temporar la software
de calculator nedescărcabil pentru utilizare în
captarea, gestionarea,
căutarea, indexarea, stocarea, sincronizarea,
recunoașterea, publicarea, distribuirea și
transmiterea de
materiale și informații digitale, inclusiv
documente, videoclipuri, imagini video în direct,
note, link-uri către
site-uri web și capturi, imagini, fotografii, clipuri
audio și video, prin intermediul rețelelor globale
de
calculatoare și de comunicații, inclusiv prin
intermediul unor aplicații software descărcabile
și aplicații
mobile, asigurarea accesului temporare la
software de calculator interactiv nedescărcabil
pentru indexarea,

stocarea, administrarea și partajarea de
documente, note, link-uri și capturi de site-uri,
imagini, fotografii,
clipuri audio și video, inclusiv prin intermediul
unor aplicații software descărcabile și aplicații
mobile,
asigurarea accesului temporar la software de
calculator nedescărcabil pentru preluarea de
note și desenarea
imaginilor și pentru vizualizarea, editarea,
accesarea și publicarea de documente, note și
imagini,
asigurarea utilizării temporare a unei platforme
software online nedescărcabilă, dedicată
cadrelor didactice și studenților pentru a colabora
on-line pentru a facilita schimbul deschis de
informații și date prin
intermediul rețelelor globale de calculataore
și rețelelor de comunicații, respectiv software
pentru
gestionarea temelor și a materialelor de
cursur, caietelor de sarcini și responsabilitățile
profesorilor și studenților, furnizarea accesului
temporar la aplicații software pentru notarea,
vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea de documente și note, programe
informatice pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și listelor de activități,
software pentru reamintirea utilizatorilor cu
privire la date și evenimente, servicii
cloud pentru stocarea generală a datelor, servicii
de cloud computing prin intermediul unor aplicații
software ce permit modificarea și accesarea
datelor stocate de la distanță.

───────
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(210) M 2020 03267
(151) 18/05/2020
(732) STIUBE FLORIN NICUSOR

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
ALEEA GALATI NR. 4, SC. 3,
AP. 21, ET. 5, JUDETUL CARAS-
SEVERIN, RESITA, 320137,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Gazeta de Caras-Severin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
20.07.01; 01.17.25

(591) Culori revendicate:rosu, gri, crem, alb,
negru

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

9. Publicatie electronica, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor.

───────

(210) M 2020 03268
(151) 18/05/2020
(732) DANIEL-ALEXANDRU ION,

STR. NICOLAE IORGA NR.
28, BL. MD6C, SC. A, ET. 2,
AP. 4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

IDENT Your smile identity

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, alb

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

40. Servicii de tehnician dentar, fabricare la
comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze
dentare și danturi.
44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale, consiliere medicala, servicii de
tratament medical, servicii medicale
oferite de clinici medicale, asistență medicală la
domiciliu, servicii de evaluare medicala, servicii
oferite
de clinici dentare, servicii de igienă dentară,
stomatologie, stomatologie estetică, asistență
stomatologică, consultații stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul
stomatologiei.
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───────

(210) M 2020 03269
(151) 18/05/2020
(732) GREEN PC AMBALAJE S.R.L.,

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 9-13, ZONA IV, ETAJ 6,
SECTOR 1,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MediGREEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.05

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri,
alb

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

9. Măști pentru respirație, măști de protecție,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
protecție
pentru muncitori, măști protectoare pentru
filtrarea aerului, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie,
măști respiratorii, altele decât cele pentru
respirație artificială, echipamente de protectie si
siguranţă.
10. Măști medicale, măști chirurgicale, măști
respiratorii chirurgicale, măști de uz chirurgical,
măști
medicale pentru protecție antibacteriană, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști utilizate
de personalul medical, măști respiratorii de uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști de
protecție
respiratorie de uz medical, măști chirurgicale cu
filtru de înaltă protecție, măști sanitare de uz
medical
pentru izolarea prafului, măști de protecție
respiratorie confecționate din materiale nețesute
de uz medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măști de
protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical.
35. Administrarea afacerilor, publicitate.

───────


