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Cereri Mărci publicate în 25/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
VEKTOR

2 M 2020 03132 18/06/2020 BAKERY FORMARE SERVICE
SRL

O zi la Paris

3 M 2020 03558 18/06/2020 CATALIN SOROCEANU Kd Koncept design

4 M 2020 03673 18/06/2020 SC ACTIV RADIOTV SRL NEWS ROMANIA

5 M 2020 04080 18/06/2020 ASOCIAŢIA CLUJEANĂ
MŰVELŐDÉS

MÜVELŐDÉS

6 M 2020 04081 18/06/2020 TERAPLAST SA Împreună Clădim România by
TeraPlast

7 M 2020 04082 18/06/2020 S.C DOUBLE M COMERCIAL
SRL

CASA DOUBLE M

8 M 2020 04083 18/06/2020 ANCA ALEXANDRA GUSA PUTEREA Ziarul Puterea

9 M 2020 04084 18/06/2020 TERAPLAST SA TeraPlast since 1896 Instalații
pentru generații

10 M 2020 04085 18/06/2020 LOCA LEMS S.R.L. mobilia land

11 M 2020 04086 18/06/2020 MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA Alianta pentru Cluj

12 M 2020 04087 18/06/2020 ALEXANDRU CIOCOIU AbiSSiiX

13 M 2020 04088 18/06/2020 S.C. BUBULINA ANISIA S.R.L. B Botez cu Bubulina

14 M 2020 04089 18/06/2020 S.C. CENTRUL EUROPEAN DE
TERAPIE INTEGRATIVĂ ATMA
S.R.L.

NEUROPSY experience

15 M 2020 04090 18/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

WSU West Summer University

16 M 2020 04091 18/06/2020 S.C Complet therapy S.R.L HEMERAMA

17 M 2020 04092 18/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

YTM

18 M 2020 04093 18/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

YOUTH ELITE UVT

19 M 2020 04094 18/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

univibes

20 M 2020 04095 18/06/2020 AMPECOS S.R.L. brielmaier romania

21 M 2020 04096 18/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Open Intelligent Grid innovation
is a collective adventure

1 M 2020 01284 06/04/2020 ASOCIATIA PENTRU RELATII
CU INVESTITORII LA BURSA
DIN ROMANIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 04097 18/06/2020 SC CONTINENTAL HOTELS SA My CONTINENTAL

23 M 2020 04099 18/06/2020 SC RED BERRY DIGITAL SRL-
D

Mesteri Locali

24 M 2020 04100 18/06/2020 ANDREI-FLORIN TALPALARIU CONFIDENCE salon

25 M 2020 04101 18/06/2020 TSIRMPAS MIHAELA DOINA TRUE VALUE

26 M 2020 04103 18/06/2020 INTERCARDIOCLINIQUE SRL CLINICA ICC
INTERCARDIOCLINIQUE

27 M 2020 04104 18/06/2020 GALINA TOMAŞ GT GALINA TOMAŞ

28 M 2020 04105 18/06/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one FLOREASCA TOWERS

29 M 2020 04106 18/06/2020 ASINIA FARM SRL ASINIA LACT

30 M 2020 04107 18/06/2020 ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL
MEDIA TRANSILVAN

jóállás.ro AZ ERDÉLYI
ÁLLÁSBISZTRÓ

31 M 2020 04108 18/06/2020 H-LIFE VEGCONCEPT FOOD
SRL

SEVABLOOM

32 M 2020 04109 18/06/2020 SANODOR SRL VALERIA HOME

33 M 2020 04110 18/06/2020 ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL
MEDIA TRANSILVAN

Székelyhon tv

34 M 2020 04111 18/06/2020 ASOCIATIA CULTURALA ART
NAPOCENSIS

Virtuozii Transilvaniei

35 M 2020 04112 18/06/2020 RARES MADALIN CIORTAN AMUNAROMA

36 M 2020 04113 18/06/2020 ROPHARMA S.A. Ursohep

37 M 2020 04114 18/06/2020 ROPHARMA S.A. Memogink

38 M 2020 04115 18/06/2020 SORIN NICUSOR GHEORGHE QUALITY SECURITY FOR
QUALITY PEOPLE

39 M 2020 04116 18/06/2020 ROPHARMA S.A. Glykofit

40 M 2020 04117 18/06/2020 SC AESCULAP PROD SRL Eurosept

41 M 2020 04118 18/06/2020 SC GDN IMOBILIARE
ROMANIA SRL

De la idee până la cheie

42 M 2020 04119 18/06/2020 S.C. SMILE AVENUE CLINICS
S.R.L.

SMILE AVENUE

43 M 2020 04120 18/06/2020 ADRIAN CATANOIU CANABIS

44 M 2020 04121 18/06/2020 ADRIAN CATANOIU FOURSDRINKS

45 M 2020 04122 18/06/2020 ADRIAN CATANOIU OFFICIAL

46 M 2020 04123 18/06/2020 ADRIAN CATANOIU draquilla poet
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 04125 18/06/2020 MARINESCU BENIAMIN Benfast fresh&healthy

48 M 2020 04126 18/06/2020 FIBERLAN SOLUTIONS FIBER LAN NEXT
GENERATION LAN 10G WiFi TV
CCTV BMS
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CU INVESTITORII LA BURSA
DIN ROMANIA, INTRAREA
TUDOR STEFAN NR. 34, ET. 5,
AP. 4, CAMERA 05, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VEKTOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:mov (HEX #601745),
alb

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

35. Analiza evaluării privind managementul
afacerilor, asistență comercială în
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, managementul și
administrarea afacerilor, consultanță referitoare
la managementul afacerilor, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consiliere în domeniul managementului
afacerilor, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență în managementul afacerilor, asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, servicii de analiză în managementul
afacerilor, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor

lor, servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor.
36. Cotații de bursă, servicii de bursă și brokeraj,
acordare de cotații de bursă.

───────

(210) M 2020 03132
(151) 18/06/2020
(732) BAKERY FORMARE SERVICE

SRL, STR. DRUMUL GILĂULUI
NR. 7F, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

O zi la Paris

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.

───────

(210) M 2020 01284
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU RELATII
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(210) M 2020 03558
(151) 18/06/2020
(732) CATALIN SOROCEANU, STRADA:

(540)

Kd Koncept design

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 03673
(151) 18/06/2020
(732) SC ACTIV RADIOTV SRL, STR.

PLEVNEI, NR. 2, JUDEŢUL
OLT, CARACAL, 235200, OLT,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

NEWS ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 04080
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIAŢIA CLUJEANĂ

MŰVELŐDÉS, PIATA UNIRII NR.
11, AP.7, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MÜVELŐDÉS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

T1 NR. 84, BL. A1, ET.2, AP. A18,
JUDEŢ CONSTANŢA, MAMAIA
SAT, 905701, CONSTANȚA,
ROMANIA
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(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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04081
(151) 18/06/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A,

KM 45+500, COMUNA ŞIEU-
MĂGHERUŞ, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, SAT SĂRĂŢEL , 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Împreună Clădim
România by TeraPlast

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de

grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.

───────
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(210) M 2020 04082
(151) 18/06/2020
(732) S.C DOUBLE M COMERCIAL SRL,

STR. M.KOGALNICEANU NR.
3A, JUDEŢ CONSTANŢA, VAMA
VECHE, 907163, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
CASA DOUBLE M

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

43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare hotelieră, furnizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, restaurante
pentru turiști, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2020 04083
(151) 18/06/2020
(732) ANCA ALEXANDRA GUSA,

STR. DOAMNA GHICA NR. 32B,
BL. T3, ET. 9, AP. 902, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PUTEREA Ziarul Puterea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.05; 26.04.16

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

clase:
9. Publicaţii electronice, descărcabile.
16. Tipărituri, ziare, publicaţii tipărite.
38. Comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
servicii de pager (radio, telefon sau alte mijloace
electronice de comunicare), transmiterea
prin satelit, furnizarea de forumuri online,
transmiterea de mesaje, servicii de agenţie de
presă, comunicaţii radio, transmiterea fişierelor
digitale.

41. Publicarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, servicii de reporter de ştiri,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi.

───────

(210) M 2020 04084
(151) 18/06/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A,

KM 45+500, COMUNA ŞIEU-
MĂGHERUŞ, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, SAT SĂRĂŢEL , 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPlast since 1896
Instalații pentru generații

(531) Clasificare Viena: 26.03.03; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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,
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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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 04085
(151) 18/06/2020
(732) LOCA LEMS S.R.L., CALEA

BUCUREȘTI NR. 139/5, JUDEȚUL
DOLJ, SAT PIELEȘTI, COMUNA
PIELEȘTI, DOLJ, 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)

mobilia land

(531) Clasificare Viena: 12.01.10; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 04086
(151) 18/06/2020
(732) MARIUS-SORIN-OVIDIU BOTA,

STR. PANAIT ISTRATI NR. 2B,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
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)
Alianta pentru Cluj

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04087
(151) 18/06/2020
(732) ALEXANDRU CIOCOIU, STR.

NATIONALA NR. 1585, JUDEȚUL
NEAMȚ, SAT ZĂNEȘTI (COMUNA
ZĂNEȘTI), NEAMȚ, 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)
AbiSSiiX

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04088
(151) 18/06/2020
(732) S.C. BUBULINA ANISIA S.R.L.,

STR. HOGII NR. 3C, JUDEȚUL
VALCEA, 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)

B Botez cu Bubulina

(531) Clasificare Viena: 09.03.05; 26.02.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 04089
(151) 18/06/2020
(732) S.C. CENTRUL EUROPEAN DE

TERAPIE INTEGRATIVĂ ATMA
S.R.L., STR. BIRUINȚEI NR. 49,
CAMERA 1, PARTER, (TARLAUA
55/7, PARCELELE 25, 26), LOR
1, BL. 1, ET. 2, AP. 10, JUDEȚUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, 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)

NEUROPSY experience

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
bleumarin

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

41. Servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, instruire
educativă, instruire asistată pe calculator,
informaţii referitoare la educaţie, instruire,
consiliere şi examinare educaţională, furnizarea
de instruire online, cursuri de instruire
scrise, servicii de predare cursuri, cursuri
prin corespondenţă, coordonare de cursuri
prin corespondenţă, organizare de cursuri
prin metode de învăţare la distanţă,
cursuri de calificare şi recalificare, furnizare
de cursuri de pregătire, organizarea şi
susţinerea colocviilor, congreselor, conferinţelor,
seminariilor, simpozioanelor, organizarea şi

desfăşurarea de ateliere de formare, consiliere
vocaţională şi dezvoltare personală, informaţii în
domeniul educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet.
42. Cercetare ştiinţifică, cercetare medicală,
cercetare clinică, cercetare privind medicina,
servicii de cercetare.
44. Servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale, furnizare de informaţii referitoare la
psihologie, servicii oferite de psihoterapeut,
servicii de evaluare psihologică, întocmire de
rapoarte psihologice, oferire de tratamente
psihologice, servicii de diagnostice psihologice,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecţiunilor medicale, servicii psihiatrice,
psihiatrie, psihoterapie, tratament psihologic,
examinare psihologică, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, servicii
de evaluare şi examinare psihologică, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
asistenţă psihologică, servicii de psihologie,
servicii de psihoterapie, consultanţă privind
psihologia integrativă, servicii de psihologie
ocupaţională.

───────

(210) M 2020 04090
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

WSU West Summer University

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.14

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

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

41. Servicii de tabere de vacanță (divertisment),
organizarea și susținerea de seminarii, predare,
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servicii educaționale, servicii de instruire,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 04091
(151) 18/06/2020
(732) S.C Complet therapy S.R.L, STR.

SIMION BARNUTIU NR. 19, BIROU
2, JUD. BIHOR, ORADEA, 40001,
BIHOR, ROMANIA

(540)
HEMERAMA

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.

───────

(210) M 2020 04092
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YTM

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
41. Informaţii despre educaţie, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).

───────

(210) M 2020 04093
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

YOUTH ELITE UVT

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea de ateliere,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 04094
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

univibes
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(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.04.18

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

41. Servicii de divertisment.
───────

(210) M 2020 04095
(151) 18/06/2020
(732) AMPECOS S.R.L., COMUNA

VALEA VIILOR NR. 60, JUD.
SIBIU, SAT MOTIŞ, 557291, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

brielmaier romania

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, serviciile fiind furnizate prin intermediul
magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice (prin intermediul
site-urilor
web, al emisiunilor de tip teleshopping, al
magazinelor online), servicii de comerț cu mașini
și
unelte agricole, servicii de comerţ cu piese
de schimb și accesorii pentru mașini și unelte
agricole.

37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii de
întreţinere și reparaţii maşini și unelte agricole,
servicii de
întreţinere și reparaţii piese de schimb şi
accesorii pentru maşini şi unelte agricole.

───────

(210) M 2020 04096
(151) 18/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Open Intelligent
Grid innovation is a
collective adventure

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
41. Organizarea de competiţii (educaţie şi
divertisment), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea de
seminarii.

───────
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(210) M 2020 04097
(151) 18/06/2020
(732) SC CONTINENTAL HOTELS

SA, CALEA GRIVIŢEI NR. 143,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010708,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

My CONTINENTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
01.01.04; 26.11.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 185),
albastru (Pantone 288)

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

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

───────

(210) M 2020 04099
(151) 18/06/2020
(732) SC RED BERRY DIGITAL SRL-

D, ALEEA MARIUS EMANOIL
BUTEICA NR. 23, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mesteri Locali

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.12; 26.01.03; 26.01.16; 07.01.24;
14.07.01; 14.07.06

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

35. Furnizarea de informaţii privind oferte de
prestări servicii şi servicii de intermediere a
ofertelor de servicii diverse prin intermediul unui
site web, servicii privind managementul ofertelor
de servicii pentru proiectele de construcţii,
reparaţii şi întreţinere, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.

37. Oferirea de informaţii cu privire la servicii
de construcţii, reparaţii şi întreţinere, construcţii
de clădiri, reparaţii, servicii de instalaţii, servicii
de electricieni, servicii de cimentare, servicii
de tâmplărie, servicii de izolare, servicii de
curăţenie, servicii de construcţii, servicii de
fracţionare, servicii asigurate de electricieni,
servicii de evacuare a deşeurilor (servicii de
curăţenie), servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de construcţii civile, servicii de instalaţii
electrice, servicii de curăţenie domestică, servicii
de pictură decorativă (servicii de zugrăvit),
servicii de întreţinere pardoseli, servicii de cablaj
electric, servicii de construcţii hidraulice, servicii
de evacuare (curăţenie), servicii de curăţare
industrială, servicii de maturarea drumurilor,
servicii pentru repararea conductelor, servicii
de management în construcţii, servicii de
instalare de alarme, servicii de reparaţii pentru
boilere, servicii de instalare de ţevi, servicii
de construcţii de clădiri, aşezarea cărămizilor
(zidărie), acoperirea lucrărilor de zidărie de
carămidă, tâmplărie (reparaţii),
lăcătuşerie (reparaţii), reparaţii clădiri, reparaţii
de tapiţerie, reparaţii de lifturi, reparaţii de
ascensoare, reparaţii de faţade, reparaţii de
garduri, reparaţii de ferestre, reparaţii de
aspiratoare, reparaţii de plafoane, reparaţii de
frigidere, reparaţii de televizoare, reparaţii de
construcţii, reparaţii în construcţii, reparaţii de
clădiri, sudură pentru reparaţii.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
transmisia de imagini, conţinut video şi mesaje
în domeniul intermedierii ofertelor de servicii de
construcţii, reparaţii şi întreţinere.

───────
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(210) M 2020 04100
(151) 18/06/2020
(732)

ANDREI-FLORIN
TALPALARIU, STRADA
CLOPOTARI NR. 15, BL. 634 SC.
C AP. 13, JUD. IASI, IASI, 700707,
IAȘI, ROMANIA

(540)

CONFIDENCE salon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15;
02.03.01; 02.03.23

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 04101
(151) 18/06/2020
(732) TSIRMPAS MIHAELA DOINA,

STR. VIRGIL MADGEARU, NR.
26B, ET. 3, AP. 15, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRUE VALUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04103
(151) 18/06/2020
(732) INTERCARDIOCLINIQUE SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. A1, AP. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
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)

CLINICA ICC
INTERCARDIOCLINIQUE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.01; 26.04.05; 26.13.25

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

(210) M 2020 04104
(151) 18/06/2020
(732) GALINA TOMAŞ, STR. TĂRÎNEI

NR. 87,, CHIŞINĂU, MD-2069,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET ''CECIU GABRIELA''
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE,
STR. M. LEONTINA BANCIU NR. 6,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMIȘOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GT GALINA TOMAŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 04105
(151) 18/06/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one FLOREASCA TOWERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12; 26.11.03; 26.11.08

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04106
(151) 18/06/2020
(732) ASINIA FARM SRL, STR. LUNCII

NR. 6F, JUD. HUNEDOARA,
ORĂȘTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

ASINIA LACT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 19.07.01; 03.03.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Lapte, lapte ecologic, lapte praf, băuturi pe
bază de lapte.
40. Prelucrarea laptelui.

───────

(210) M 2020 04107
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL

MEDIA TRANSILVAN, SAT
SALARD NR. 727, JUD. BIHOR,
SALARD, 417450, BIHOR,
ROMANIA

(740) “ HARCOV” A.P.I. S.R.L., STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10E,
SC. B, AP. 9, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE , 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)

jóállás.ro AZ ERDÉLYI
ÁLLÁSBISZTRÓ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 02.01.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu ( R:239
G:183 B:6), negru

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare în special servicii
de consultanță privind plasarea personalului,
servicii de consultanță în recrutare, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
recrutarea de personal, consultanță în materie
de personal, consultanță privind selectarea
de personal, consultanță profesională privind
administrarea personalului, consultanță în
materie de angajări, consultanță în domeniul
recrutării de personal, servicii de consultanță
pentru orientare profesională, consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii de
consultanță privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de informații

și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de consultanță în domeniul carierei
(altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), servicii de consultanță privind studiul
de piață, consultanță în materie de rapoarte de
piață, consultanță în domeniul analizei activității
economice, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
41. Servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în materie de formare, servicii de consultan
ță în domeniul educației, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, cursuri
pentru dezvoltarea abilităților de consultanță,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, servicii de consultanță cu
privire la formarea angajaților, servicii de
consultanță referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor
și a personalului, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire).

───────
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(210) M 2020 04108
(151) 18/06/2020
(732) H-LIFE VEGCONCEPT FOOD

SRL, B-DUL DECEBAL NR. 12, BL.
S7, SC. 1, ET. 5, AP. 15, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SEVABLOOM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.03.13; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
produse de imprimerie, publicații tipărite, cărți,
reviste, manuale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, producție audio, video și
multimedia și fotografie, organizarea de

evenimente culturale si artistice, organizarea de
evenimente sportive.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de consultanță
legate de nutriție, consultanță în nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutriție, servicii de consiliere și
consultanță în domeniul nutriției.

───────

(210) M 2020 04109
(151) 18/06/2020
(732) SANODOR SRL , STR. MIHAI

VITEAZU NR. 19, BL. C1, B,
AP. 36, JUDEŢUL NEAMŢ ,
PIATRA NEAMŢ , 610262, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

VALERIA HOME

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi, perne de sprijin, pătuţuri
pentru copii, perne (de sprijinit, de divan),
divane, mobilă, perne pentru rezemarea capului
bebeluşului, perne pentru formarea capului
bebeluşului, saltele pentru ţarcurile pentru copii,
saltele, elemente mobile (decoraţiuni), perne (de
dormit), covoraşe de dormit/saltele de dormit,
canapele.
22. Lână cardată, lână pieptănată, lână
organică, păr de cal, iută, capoc, pene pentru
pilote, mătase brută, lână tratată sau brută.
24. Dosuri de perne, feţe de perne,
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), prosoape de faţă din material
textil, huse pentru saltele, pături imprimate din
material textil, saci de dormit pentru bebeluşi,
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saci de dormit, cearşafuri (textile), prosoape din
material textil, pânză de lână/ţesătură de lână.
27. Covoare/carpete, covoraşe/preşuri, tapet.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04110
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIAŢIA PENTRU SPAŢIUL

MEDIA TRANSILVAN, COMUNA
SALARD NR. 727, JUDEŢUL
BIHOR, SAT SALARD, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

Székelyhon tv

(531) Clasificare Viena: 26.01.10; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (RGB R 222,G
60, B 63) , gri (RGB R 147, G 149, B
152)

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

38. Televiziune prin cablu (difuzare),
comunicare de informații prin televiziune,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
transmitere de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
televiziune prin satelit, difuzare de programe de
televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin conectarea
cablului la receptoarele de televiziune, leasing
de echipamente de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, exploatare de rețele de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune pe
internet, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, difuzare de programe
radio și de televiziune, difuzare de programe

de televiziune prin cablu, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere și de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
transmiterea de programe de televiziune
prin sateliți spațiali, furnizarea accesului la
televiziune prin aparate de decodare.
41. Producție de televiziune, programare de
televiziune (planificare), servicii ale studiourilor
de televiziune, producție de programe de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de spectacole de televiziune, de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de programe animate
pentru televiziune și televiziunea prin cablu,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
producție de efecte speciale pentru televiziune,
producție de programe educative de televiziune,
producții de film, televiziune și radio, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată,
închirierea de posturi de radio și televiziune,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii oferite
de studiouri de înregistrare pentru televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil.

───────
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(210) M 2020 04111
(151) 18/06/2020
(732) ASOCIATIA CULTURALA ART

NAPOCENSIS, STR. PETRU
MAIOR NR. 15-19/44, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTORUL 5,
BUCURESTI, 050726
, .,

(540)

Virtuozii Transilvaniei

(531) Clasificare Viena: 24.17.13; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 04112
(151) 18/06/2020
(732) RARES MADALIN CIORTAN,

ALEEA BARAJUL CUCUTENI
NR. 8, BL. M7A, AP. 19, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AMUNAROMA

(531) Clasificare Viena: 03.13.23; 26.03.15;
26.03.16; 27.05.02; 26.13.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, auriu, roşu,
alb

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

───────

(210) M 2020 04113
(151) 18/06/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Ursohep

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04114
(151) 18/06/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
Memogink

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04115
(151) 18/06/2020
(732) SORIN NICUSOR GHEORGHE,

BD. IULIU MANIU NR. 71, BL.
4, SC. 1, AP. 16, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
QUALITY SECURITY

FOR QUALITY PEOPLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru
case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și
sociale prestate de terți pentru a satisface
nevoile persoanelor, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de monitorizare
electronică a alarmelor în scopuri de securitate,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
persoanelor, servicii de securitate fizică.

───────

(210) M 2020 04116
(151) 18/06/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Glykofit

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice și suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04117
(151) 18/06/2020
(732) SC AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 58,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, ROMANIA

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

(540)
Eurosept

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice și suplimente alimentare de uz medical.

───────
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(210) M 2020 04118
(151) 18/06/2020
(732) SC GDN IMOBILIARE ROMANIA

SRL, STR. IAZULUI NR. 10C,
CORP 2, SAT FLORESTI, JUD.
CLUJ, COM. FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
De la idee până la cheie

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

36. Servicii de agenție imobiliară, afaceri
imobiliare, activități de broker imobiliar,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar.

───────

(210) M 2020 04119
(151) 18/06/2020
(732) S.C. SMILE AVENUE CLINICS

S.R.L., STR. DRUMUL FERMEI
NR. 92, SPAȚIUL COMERCIAL NR.
4, BL. 9, PARTER, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
SMILE AVENUE

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

44. Anestezie dentară (servicii medicale),
asistență stomatologică, chirurgie, consultații
stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice și
chirurgiei orale, chirurgie orală, stomatologie,
asistenţă medicală referitoare la tratamentul

stomatologic, implantologie, protetică dentară,
endodonție, pedodonție, parodontologie.,
informații medicale.

───────

(210) M 2020 04120
(151) 18/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

CARSOCHESTI-CORABITA, JUD.
VRANCEA, COMUNA SPULBER,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
CANABIS

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04121
(151) 18/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

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

(540)
FOURSDRINKS

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04122
(151) 18/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

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

(540)
OFFICIAL

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

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

───────

(210) M 2020 04123
(151) 18/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

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

(540)
draquilla poet

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04125
(151) 18/06/2020
(732) MARINESCU BENIAMIN, STR. 13

DECEMBRIE NR. 89, JUDETUL
TIMIS, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Benfast fresh&healthy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 04126
(151) 18/06/2020
(732) FIBERLAN SOLUTIONS, STR.

1 DECEMBRIE NR. 136, VILA B,
JUDETUL ILFOV, TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FIBER LAN NEXT
GENERATION LAN 10G

WiFi TV CCTV BMS
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.03.01;
26.01.01; 26.11.03

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

9. Echipamente pentru comunicarea de date.
───────


