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Cereri Mărci publicate în 28/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08874 18/12/2020 FUTURE INSPIRED TRAINING

SRL
GO4FIT

2 M 2020 09157 18/12/2020 DTG ABIZA COMPANY SRL VALCOM

3 M 2020 09158 18/12/2020 ADSERV SRL AdNatura QUERCETIN 98
COMPLEX

4 M 2020 09159 18/12/2020 TRANSYLVANIA BREW S.R.L. MOODY SPARKLING JUICE

5 M 2020 09160 18/12/2020 S.C. OBLIO COM S.R.L.

6 M 2020 09161 18/12/2020 PREMS T.P. SA PREMS T.P. BRASOV

7 M 2020 09162 18/12/2020 EXITUS INTERNATIONAL SRL EXITUS

8 M 2020 09163 18/12/2020 ASOCIATIA DEZVOLTAM
SANATATEA

ASOCIAŢIA DEZVOLTĂM
SĂNĂTATEA

9 M 2020 09164 18/12/2020 ALEXANDRU-EDUARD
PICIORUȘ

SMIS structural management
innovative system

10 M 2020 09165 18/12/2020 AUTOCARDO - SOLUȚII
INTEGRATE S.R.L.

Madame boulangerie

11 M 2020 09167 18/12/2020 VATRA DOMNEASCĂ SRL Vatra Domnească COZONACUL
DE AUR

12 M 2020 09168 18/12/2020 VALENTIN HOREA POTRA IMPACT Music Project

13 M 2020 09169 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE LONDON / SINCE
1879

14 M 2020 09170 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE BLACK

15 M 2020 09171 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE WHITE

16 M 2020 09172 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED

17 M 2020 09173 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED BLACK

18 M 2020 09174 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED CHROME

19 M 2020 09175 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED BLUE

20 M 2020 09176 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED RED

21 M 2020 09177 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION
BLACKS

22 M 2020 09178 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION
GOLD

23 M 2020 09179 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION
WHITE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 09180 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE GOLD

25 M 2020 09181 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE EVOLVE CHROME

26 M 2020 09182 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE EVOLVE BLACK

27 M 2020 09183 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA B&H BLACK

28 M 2020 09184 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA B&H BLUE

29 M 2020 09185 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA LD RED AMERICAN BLEND

30 M 2020 09186 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA LD RED

31 M 2020 09187 18/12/2020 SC. BLUE SPARK SYSTEMS
SRL.

32 M 2020 09188 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL PREMIUM QUALITY

33 M 2020 09189 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL SINCE 1913

34 M 2020 09190 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL LONGS

35 M 2020 09191 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL COMPACT BLACK

36 M 2020 09192 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL COMPACT

37 M 2020 09193 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON PLUS RED

38 M 2020 09194 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON NOVA BLUE

39 M 2020 09195 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON XSYTLE BLUE

40 M 2020 09196 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON XSTYLE SILVER

41 M 2020 09197 18/12/2020 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON SUPER LINE BLUE

42 M 2020 09198 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON SUPER LINE SILVER

43 M 2020 09199 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON CLASSIC LONGS

44 M 2020 09200 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON BLUE LONGS

45 M 2020 09201 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON CLASSIC

46 M 2020 09202 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON BLUE

47 M 2020 09203 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON SILVER

48 M 2020 09204 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. AIRCELL FILTER

49 M 2020 09205 18/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one NORTH GATE

50 M 2020 09206 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. AIRCELL CHARCOAL FILTER

51 M 2020 09207 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON QUALITY TOUCH

52 M 2020 09208 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. WINSTON AMERICAN BLEND

53 M 2020 09209 18/12/2020 Japan Tobacco Inc. FIRMTECH FILTER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
54 M 2020 09210 18/12/2020 Equilor Holding Limited S

55 M 2020 09211 18/12/2020 Equilor Holding Limited Stanleybet

56 M 2020 09212 18/12/2020 ANTONIO CAMPISI FOTBALIST

57 M 2020 09213 18/12/2020 ROMANIA HYPERMARCHE SA TRADIȚIA GUSTULUI cora

58 M 2020 09214 18/12/2020 ROLISOR PRINTING SRL VICECREAM

59 M 2020 09215 18/12/2020 S.C. GRATIS AMBALAJE S.R.L. Gratis Ambalaje

60 M 2020 09216 18/12/2020 S.C. EXPLOATARE SISTEM
ZONAL PRAHOVA S.A.

Exploatare Sistem Zonal
Prahova

61 M 2020 09217 18/12/2020 S.C. PROMECON S.R.L. DOI OLTENI

62 M 2020 09218 18/12/2020 S.C. RADIO GUERRILLA S.R.L. GUERRILUNCH

63 M 2020 09219 18/12/2020 TIBERIU FLORIAN POP DOMO

64 M 2020 09220 18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM
S.R.L

DO

65 M 2020 09221 18/12/2020 S.C. SOS ANTARES S.R.L. ALEX FIRENZE

66 M 2020 09222 18/12/2020 NOVARTIS AG COLEATEZ

67 M 2020 09223 18/12/2020 DANIELA MEISAROS BIBLIA LA PUTEREA A DOUA
B² IOSUA 1:8

68 M 2020 09224 18/12/2020 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

DISTRICT. LACUL TEI

69 M 2020 09225 18/12/2020 ASOCIATIA ORIGINI
MARAMURES

Drumul Maramureșului

70 M 2020 09226 18/12/2020 ASOCIATIA ORIGINI
MARAMURES

Drumul Maramureșului

71 M 2020 09227 18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM
S.R.L.

MO

72 M 2020 09228 18/12/2020 S.C. ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

DISTRICT

73 M 2020 09229 18/12/2020 S.C. BRAND DESIGN TEAM
S.R.L.

DO MO

74 M 2020 09230 18/12/2020 S.C. MEDICAL OPTIK S.R.L. Eye Temple

75 M 2020 09231 18/12/2020 S.C. ETEX BUILDING
PERFORMANCE S.A.

FINNTEX

76 M 2020 09232 18/12/2020 ANDREI DRĂGOI Total Casa

77 M 2020 09233 18/12/2020 CHRISTIAN CHELU
MIHAELA CHELU

Honigberg
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
78 M 2020 09234 18/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one Bd. MIRCEA ELIADE

79 M 2020 09235 18/12/2020 S.C. TEHNORUL S.R.L. eTOPSPORT

80 M 2020 09236 18/12/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT. CREATED
DIFFERENTLY

81 M 2020 09237 18/12/2020 REFLEQT ONLINE SRL Back to yourself

82 M 2020 09238 18/12/2020 S.C. IBC FOCUS S.R.L. HOMECARD

83 M 2020 09239 18/12/2020 FUNDATIA DE AJUTOR
MEDICAL PROFILAXIS

PANDEMIC CONTROLLER

84 M 2020 09240 18/12/2020 MDM CONSTRUCT MONTAJ
IND

MDM Construct

85 M 2020 09241 18/12/2020 SC OCEAN FISH SRL Ocean Fish Creveți

86 M 2020 09242 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. MESERIAȘ PRO

87 M 2020 09243 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. GRAND

88 M 2020 09244 18/12/2020 GIES TEAM S.R.L. INCRAFT
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(210) M 2020 08874
(151) 18/12/2020
(732) FUTURE INSPIRED TRAINING

SRL, STR. POPA LAZAR 10,
AP. M7, BUCURESTI, 021586,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GO4FIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
41. Efectuarea de sport și fitness.

───────

(210) M 2020 09157
(151) 18/12/2020
(732) DTG ABIZA COMPANY SRL, STR.

POIENITA, NR. 1, BL. 1, ET. P, AP.
3, JUDEŢ VRANCEA, FOCSANI,
620156, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)
VALCOM

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și

coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor (management), servicii
publicitare pentru hoteluri, management hotelier
pentru terți, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de management hotelier (pentru terți).
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri (financiare), închiriere (leasin
sau închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de ipoteci pentru proprietăți și
terenuri (servicii financiare), consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), asigurare
pentru cazare la hotel, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), închiriere de spații de
cazare permanentă, servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
asigurări pentru hoteluri, servicii de finanțare
referitoare la hoteluri.
37. Proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere de
proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
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dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
construirea de clădiri multifamiliale, restaurări
specializate de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor,
renovarea și repararea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, curățarea
industrială a clădirilor, izolare termică a clădirilor,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcții
de clădiri, servicii de vopsire și decorare
(zugrăvire) de clădiri, construire de părți de
clădiri, servicii de cablare pentru telecomunicații
în clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
reparații și renovări de clădiri, servicii de
redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare

de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
construcție de clădiri și de alte structuri,
servicii de readaptare a instalațiilor de încălzire
din clădiri, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), reparare și întreținere
de clădiri cu birouri, întreținere și reparații de
conținutal clădirii, instalare de panouri colorate
pe fațadele clădirilor, servicii de informații
legate de renovarea clădirilor, aplicarea de
căptușeli pentru repararea suprafețelor clădirilor,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul
lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de
materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construirea de
zone rezidențiale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
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rezidențiale, servicii de curățenie pentru case din
complexe rezidențiale, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare pentru
turism.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.

───────

(210) M 2020 09158
(151) 18/12/2020
(732) ADSERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL, NR. 327, JUDEŢ
BRAŞOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AdNatura QUERCETIN
98 COMPLEX

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
05.03.14; 25.01.19

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 09159
(151) 18/12/2020
(732) TRANSYLVANIA BREW S.R.L.,

ZIMBOR 253, JUDEŢ SALAJ,
ZIMBOR, 457370, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)
MOODY SPARKLING JUICE

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

32. Băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe.

───────
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(210) M 2020 09160
(151) 18/12/2020
(732) S.C. OBLIO COM S.R.L., STR.

ANDREI MURESANU, NR. 8B,
JUDEŢ MUREŞ, SIGHISOARA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, ZAHARIA
STANCU, 8E, BL.9, AP.P03, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

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

16. Prosoape din hârtie pentru faţă, şerveţele
din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, hârtie, foi de hârtie(papetărie), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
suporturi pentru farfurie din hârtie, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe
de masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hartie absorbanta,
hartie anticoroziva, hartie impermeabila, hartie
reciclata, hartie pergament, produse din hartie de
unica folosinta, servetele din hartie, servetele din
celuloza, hartie igienica pentru toaleta, captuseli
din hartie pentru vasul de toaleta, hartie de
bucatarie, role de bucatarie (hartie), folii din
vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză(papetărie), hartie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat.

───────

(210) M 2020 09161
(151) 18/12/2020
(732) PREMS T.P. SA, STR.13

DECEMBRIE NR.94, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500164,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PREMS T.P. BRASOV

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

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 09162
(151) 18/12/2020
(732) EXITUS INTERNATIONAL

SRL, STR. IRESTI, NR 12,
PARTER CAMERA 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR
BIBESCU VODA, NR 2, BL P5 SC
2 AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXITUS

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

28. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de stradă,
paltoane, jachete, şosete, pantaloni, egari
(articole de îmbrăcăminte), salopete, paltoane
bărbăteşti, pardesie, jachete cu glugă, pelerine,
cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă, costume,
flanele, pulovere, hanorace, tricouri, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), colanţi, veste,
îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de produse din clasa 28
(exceptând transportul), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul,
prin intermediul magazinelor, sau website-urilor,
sau a cataloagelor cu comandă prin poştă,
marketing.

───────

(210) M 2020 09163
(151) 18/12/2020
(732) ASOCIATIA DEZVOLTAM

SANATATEA, STR. PADURII
NR. 12A, PARTER, AP. 1, JUDEŢ
CLUJ, COMUNA FLOREŞTI, SAT
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA DEZVOLTĂM
SĂNĂTATEA

(531) Clasificare Viena:
24.13.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2020 09164
(151) 18/12/2020
(732) ALEXANDRU-EDUARD

PICIORUȘ, BD. BUCUREȘTII
NOI NR. 154, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SMIS structural management
innovative system

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru Inchis, albastru, turcoaz,
albastru turcoaz, verde deschis

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

35. Analiza afacerilor comerciale, agenții de
informații comerciale (furnizare de informații
de afaceri, marketing), analiza datelor studiilor
de piață, analiza comportamentului companiei,
analiza comercială a pieței, analiza datelor și

statisticilor studiilor de piață, analiza informațiilor
de afaceri, analiza prețului de cost, analiza
profitului rezultat din activitate, studii de piață,
analiză economică în scopuri de afaceri, analiza
statisticilor de afaceri, analiza sistemelor de
management al afacerilor, analiza statisticilor
studiului de piață, analiza tendințelor de afaceri,
analize de piață, analize și rapoarte statistice,
analiză și cercetare de piață, asistență, consiliere
și consultanță privind analiza comercială,
cercetare computerizată comercială, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, cercetare
în domeniul publicității, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetări
pentru afaceri, cercetarea pieței și analiză
comercială, cercetări în materie de achiziții
comerciale, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță în domeniul analizei activității
economice, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, efectuarea evaluărilor comerciale de
întreprinderi, elaborare de rapoarte comerciale,
estimare în afaceri comerciale, estimări și
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), evaluarea
oportunităților de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări și rapoarte
efectuate de experți, referitoare la afaceri,
furnizare de date comerciale, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, agenții de informații comerciale, furnizare
de informații comerciale prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale prin
terminale de calculator, furnizare de informații
cu privire la prelucrarea de date, furnizare
de informații comerciale (afaceri), furnizare de
informații de afaceri, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, furnizare de
informații despre studii de piață, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, furnizare de
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statistici comerciale computerizate, furnizare de
statistici de cercetare de piață, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, informații
pentru afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, informații comerciale
asistate de calculator, furnizarea de informații
comerciale, informații sau solicitări de informații
în domeniul afacerilor și al marketingului,
informații în materie de afaceri, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieței, intervievare pentru cercetarea calitativă
de piață, intervievare în scopul cercetării
pieței, investigații pentru afaceri, investigații
și cercetări asupra societăților comerciale,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, prelucrarea
rezultatelor studiilor de afaceri, pregătire și
compilare de rapoarte și informații de afaceri
și comerciale, previziuni și analize economice,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, redactare de studii pentru
proiecte de afaceri, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii de analiză
a datelor comerciale, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de consiliere privind analiza activității
economice, servicii de evaluare comparativă,
servicii de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de informare cu privire la
aspecte comerciale, servicii de informare privind
afacerile, servicii de informații comerciale,
servicii de informații comerciale computerizate,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de informații computerizate cu privire la
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
informații de piață privind rapoartele comerciale,
servicii de informații de piață privind statisticile
de piață, servicii de informații economice în
scop comercial, servicii de informații statistice
în afaceri, servicii de planificare pentru studii de
marketing, servicii de prelucrare a informațiilor
computerizate în domeniul afacerilor, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
studii de proiect pentru întreprinderi, studii
privind eficiența afacerilor, studii economice
în scopuri comerciale, studii referitoare la
profit, studii statistice în domeniul afacerilor,
studiu de piață și analiza studiilor de
piață, administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor comerciale, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență

în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță cu
privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, consultanță privind achizițiile
comerciale, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, furnizare către firme
terțe a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii, servicii de asistență
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și consultanță în managementul afacerilor,
servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță pentru pregătirea
și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, servicii
de consultanță privind prelucrarea de date,
servicii de consultanță privind prelucrarea
electronică a datelor, servicii de consultanță
privind strategiile comerciale, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice.
36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, administrare de fonduri
de investiții, administrarea fondurilor de investiții,
avansare de fonduri, gestiunea fondurilor
financiare, gestiunea fondurilor de investiții,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea unui
fond de investiții de capital, investiții de fonduri
de capital, investiții de fonduri pentru terți,
investiții în fonduri internaționale, monitorizarea
fondurilor de investiții, servicii de investiții
a fondurilor cu capital propriu, administrarea
afacerilor financiare, asistență financiară,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, coordonarea afacerilor financiare online,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), finanțare de proiecte, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, gestiune
financiară prin internet, gestiunea activelor
financiare, gestiunea financiară a întreprinderii,
management financiar, management financiar
pentru afaceri, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
organizarea finanțării afacerilor, planificare
financiară și management financiar, procurare de

fonduri în scopuri financiare, procurare de capital
financiar, servicii de consultanță financiară
privind investițiile în infrastructură, servicii de
evaluare a riscului financiar, servicii de finanțare
comercială, servicii de finanțare industrială,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
gestiune financiară oferite pe internet, servicii de
intermediere financiară, servicii privind capitalul
de risc și investițiile în capital pentru proiecte,
procesarea informațiilor financiare, servicii de
gestionare și analiză a informațiilor financiare.
38. Asigurarea accesului la baze de date pe
internet, furnizare de acces prin telecomunicații
la centre de servere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la date pe internet, furnizarea accesului la
pagini web, furnizarea accesului la portaluri
de internet pentru terți, furnizarea accesului la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme pentru comerț electronic pe internet,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri electronice,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la site-uri într-o rețea
electronică de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, servicii de comunicații pentru accesarea
unei baze de date, închirieri de timpi de
acces la site-uri web, servicii de portaluri
de telecomunicații, acces la continuț, pagini
de internet și portaluri, furnizarea de buletine
informative computerizate, buletine electronice
(telecomunicații), colectare și transmitere de
mesaje electronice, colectare și expediere de
mesaje prin poșta electronică, comunicare de
informații prin calculator, comunicații informatice
pentru transmiterea informațiilor, difuzare de
date, difuzare de material audio și video pe
internet, difuzare de programe prin internet,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizarea accesului informatic la rețele
de comunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, furnizarea accesului la date în rețele
de calculatoare, servicii de acces la date la
distanță, servicii de comunicare de date, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare date,
servicii de difuzare pe pagini web, servicii
de mesagerie electronică instantanee, servicii
de mesagerie on-line, servicii de schimb de
date electronice, servicii de transmisie de date,
servicii de transmisie computerizată, transfer
de fișiere în format electronic, transmisie de
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informații digitale, transmisie de informații online,
transmisie de informații prin mijloace electronice,
transmisie și difuzare de date, transmitere
de date pe internet, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmitere
de informații prin intermediul rețelelor cu sau
fără fir, transmitere de informații prin rețele
de calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, transmitere
electronică de mesaje.
42. Software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SaaS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SaaS),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS), servicii software ca serviciu (SaaS)
care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, servicii
informatice de analiză de date, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, creare de platforme
informatice pentru terți, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea de
software online nedescărcabil, cercetare privind
automatizarea computerizată a proceselor
administrative, proiectare și dezvoltare de
sisteme de afișare a datelor, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare de
programe de prelucrare a datelor, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, servicii
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare

și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, creare, întreținere și modernizare de
software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
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software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, creare de
programe de prelucrare a datelor, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea bazelor de date,
programare de software educativ, consultanță
cu privire la programe de baze de date
electronice, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain (tehnologie
de transfer a datelor), consultanță tehnologică,
consultanță în domeniul informaticii, servicii
de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor.

───────

(210) M 2020 09165
(151) 18/12/2020
(732) AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE S.R.L., STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 12, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI NR.33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Madame boulangerie

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
30. Drajeuri romboidale (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, bezele moi (produse de cofetărie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie din
nuci, produse de cofetărie din fructe, drajeuri
de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie sub
formă de tablete, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie pe bază de
făină, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, migdale (produse de cofetărie pe bază
de -), gustări constând în principal din produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu umpluturi
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lichide de fructe, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, batoane pentru gustări conținând un
amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicamentoase pentru utilizare în timpul
unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de patiserie, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie vieneză,
produse de patiserie congelate, produse de
patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), amestecuri de patiserie,
rulouri (produse de patiserie), pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu fructe, scoici de patiserie pentru
monaka, produse de patiserie conținând crème,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie umplute cu fructe,
fulgi de patiserie de unt de arahide, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse de
patiserie pe bază de portocale, produse de
patiserie din legume și carne, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând legume și
pește, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, produse de patiserie cu semințe de
mac, produse de patiserie conținând legume
și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de cofetărie cu gheață, drajeuri (produse de
cofetărie nemedicinale), chipsuri de cofetărie
pentru copt, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
produse de cofetărie pe bază de portocale,
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
prăjituri, preparate pentru prăjituri, prăjitură cu
migdale, prăjitură de malt, prăjituri cu căpșuni,

prăjituri pentru ceai, arome pentru prăjituri, aluat
pentru prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjitură
din melasă, prăjituri cu cremă, glazură pentru
prăjituri, glazuri pentru prăjituri, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu migdale, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri mici cu ciocolată, prăjitură
pentru micul dejun, prăjiturele din aluat prăjit,
prăjiturele tip acadea, praf pentru prepararea
prăjiturilor, prăjituri cu blat pufos congelate,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, prăjituri
din aluat prăjit (karintoh), gustări tip prăjitură din
orez, prăjituri din orez zdrobit (mochi), prăjituri
pe bază de înghețată, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, prăjitură din drojdie de bere,
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
din ovăz pentru consum uman, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, prăjitură de orez
în formă de semilună (songpyeon), umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, produse de patiserie daneze
din foitaj, pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu fructe,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de brutărie,
amestecuri pentru produse de brutărie, umpluturi
din ciocolată pentru produse de brutărie, pâine,
pâine indiană, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
prăjitură cu pâine, sopapillas (pâine prăjită), aluat
de pâine, pâine fără gluten, pâine pita, pâine
crocantă, pâine integrala, pâine prăjită, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine semicoaptă,
pâine proaspătă, pâine multicereale, biscuiți din
pâine, batoane de pâine, hamburgeri în pâine,
pâine cu umplutură, pâine și chifle, pesmet din
pâine, pâine prăjită (biscuiți), pâine de malt,
pâine nan (indiană), amestecuri pentru pâine,
concentrate de pâine, pâine cu usturoi, pâine
de secară, pâine cu stafide, pâine umplută cu
fructe, pâine făcută cu drojdie, pâine aromată cu
condimente, rulouri de pâine umplute, lipii pentru
sandvișuri (pâine), pâine coaptă în prealabil,
rulouri de pâine daneză, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de soia, pâine
sub formă de bastoane, pâine nedospită în foi
subțiri, preparat de pâine cu malt, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine cu fasole roșie dulce,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, gustări care
constau în principal din pâine, amestecuri pe
bază de pâine pentru umpluturi, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, pateuri
(patiserie), amestecuri pentru pâine integrală.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu berea.
43. Restaurante de delicatese, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de catering.

───────

(210) M 2020 09167
(151) 18/12/2020
(732) VATRA DOMNEASCĂ SRL,

STR. FREZIILOR NR. 7,
JUDEȚUL BOTOȘANI , SAT
CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, COMUNA
MIHAI EMINESCU, BOTOȘANI,
ROMANIA

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

(540)

Vatra Domnească
COZONACUL DE AUR

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 09.07.19; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, semințeprocesate, amidon şi
produsele acestora, preparate coapte şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole de uz alimentar,
cozonaci, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), pâine, aluaturi şi amestecuri
din acestea, drojdie şi agenţi de dospire,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie
nemedicinale, ciocolată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), batoane de cereale şi
batoane energizante, făină.
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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,
regruparea în avantajul terţilor a cafelei,
ceaiurilor, cacauei şi înlocuitorilor acestora,
seminţelor procesate, amidonului şi produselor
acestora, preparatelor coapte şi a drojdiei,
zahărului, îndulcitorilor naturali, glazurilor dulci
şi umpluturilor, produselor apicole de uz
alimentar, cozonacilor, produselor de patiserie,
prăjiturilor, tartelor şi biscuiţilor (prăjiturelelor),
pâinii, aluaturilor şi amestecurilor din acestea,
drojdiei şi agenţilor de dospire, produselor
de brutărie, amestecurilor pentru produse
de brutărie, umpluturilor din ciocolată pentru
produse de brutărie, produselor de cofetărie
nemedicinale, ciocolatei, deserturilor preparate
(produselor de cofetărie), batoanelor de cereale
şi batoanelor energizante, făinii, exceptând
transportul lor, pentru a permite clienţilor sa le
vadă si 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.

───────

(210) M 2020 09168
(151) 18/12/2020
(732) VALENTIN HOREA POTRA, BUL.

GEN. ION DRAGALINA NR. 23, AP.
8+9, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300162, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IMPACT Music Project

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

35. Publicitate.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 09169
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE LONDON /

SINCE 1879
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09170
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09171
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE WHITE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09172
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09173
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09174
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED CHROME

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09175
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09176
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REDEFINED RED

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09177
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE

COLLECTION BLACKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09178
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE

COLLECTION GOLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09179
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE

COLLECTION WHITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09180
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE GOLD

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09181
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE EVOLVE CHROME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09182
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOBRANIE EVOLVE BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09183
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
B&H BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09184
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
B&H BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09185
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LD RED AMERICAN BLEND

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09186
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LD RED

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09187
(151) 18/12/2020
(732) SC. BLUE SPARK SYSTEMS

SRL., BD. IULIU MANIU, NR.
101, BL. A2, SC. 1, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 01.15.03

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

7. Utilaje agricole, mașini de alimentare, mașini
de pulverizare.
9. Componente electrice și electronice,
componente electronice utilizate la mașini,
aplicații software, cuptoare de uscare pentru
laboratoare.
11. Fântâni arteziene, sisteme de irigare și
stropire cu apă, cuptoare de uscare, cuptoare
ce utilizează câmpuri de radiofrecvență pentru
uscare, aparate pentru deshidratare, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), aparate de
dezinfecție.

───────

(210) M 2020 09188
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL PREMIUM QUALITY

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09189
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL SINCE 1913

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09190
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL LONGS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09191
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL COMPACT BLACK

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09192
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL COMPACT

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09193
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON PLUS RED

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09194
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON NOVA BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09195
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON XSYTLE BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09196
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON XSTYLE SILVER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09197
(151) 18/12/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON SUPER LINE BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09198
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON SUPER

LINE SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09199
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON CLASSIC LONGS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09200
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON BLUE LONGS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09201
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON CLASSIC

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

(210) M 2020 09202
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON BLUE

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru ţigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09203
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc.

, 1-1, TORANOMON 4-CHOME
MINATO-KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON SILVER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09204
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AIRCELL FILTER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09205
(151) 18/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one NORTH GATE

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistență în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcții, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relații
media, servicii de comunicaţii corporative,
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negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public țintă, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiții de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcții,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informații
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcției de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), construcție, consultanță
în construcții, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09206
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AIRCELL CHARCOAL FILTER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09207
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON QUALITY TOUCH

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09208
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WINSTON AMERICAN BLEND

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09209
(151) 18/12/2020
(732) Japan Tobacco Inc., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA 52-54, SECTOR 1, 1,
011056, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FIRMTECH FILTER

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, țigarete, țigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
țigarete, tuburi pentru țigarete și chibrituri.

───────

(210) M 2020 09210
(151) 18/12/2020
(732) Equilor Holding Limited, LEVEL

4, THE PANTHOUSE, SUITE 2,
EWROPA BUSINESS CENTER,
TRIQ DUN KARM, BIRKIRKARA,
MALTA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
186C), alb

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

41. Divertisment în special desfășurarea de
pariuri sportive și jocuri, desfășurarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 09211
(151) 18/12/2020
(732) Equilor Holding Limited, LEVEL

4, THE PANTHOUSE, SUITE 2,
EWROPA BUSINESS CENTER,
TRIQ DUN KARM, BIRKIRKARA,
MALTA

(540)

Stanleybet

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 186
C)

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

41. Divertisment în special desfășurarea de
pariuri sportive și jocuri, desfășurarea de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2020 09212
(151) 18/12/2020
(732) ANTONIO CAMPISI, STR.

GIUSEPPE GARIBALDI NR. 30,
AP. 13, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FOTBALIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 21.03.01



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

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

9. Programe de calculator descarcăbile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole
de îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole purtate în jurul gâtului, bandane, baticuri,
baticuri de purtat la gât, bentiţe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bluze,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare),
confecții (îmbrăcăminte), cravate, curele
(accesorii vestimentare), cămăşi, echipament
sportiv (îmbrăcăminte, încălţăminte), eşarfe,
fulare(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de
ploaie, haine de stradă, haine din denim
(jachete, pardesie), haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurți,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de golf),
șaluri, șorturi, articole de încălţăminte, accesorii
metalice pentru încălţăminte, bascheți (articole
de încălțăminte), cauciucuri (încălţăminte),
cizme, curele pentru încălţăminte, ghete,
huse pentru încălţăminte, cu excepţia celor
de uz medical, pantofi din piele, pantofi
fără șireturi, sandale, tenişi, încălţăminte (cu
excepţia articolelor de încălţăminte ortopedice),
încălţăminte de plajă şi sandale, încălţăminte
de sport, încălţăminte de stradă, articole pentru
acoperirea capului, bentiţe pentru cap, berete,
bonete, băşti, fesuri, pălării cu borul mare, pălării
de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării
de soare, șepci (articole de îmbrăcăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în

organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, servicii
de evaluări ale afacerilor, investigaţii privind
afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la cu
potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
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în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate articole de imbracaminte
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților 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, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice
pentru vânzarea de produse, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de competiţii sportive, închirierea
de terenuri de sport, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilități sportive(activități sportive),
închirierea de echipament sportiv .
42. Servicii științifice și tehnologice, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator, crearea și
dezvoltarea de software în domeniul aplicațiilor
mobile, computerizare în nori (cloud computing).

───────

(210) M 2020 09213
(151) 18/12/2020
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TRADIȚIA GUSTULUI cora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.07.23; 05.03.13;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb, Negru

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

29. Tocani (mâncare din carne sau legume),
roșii decojite, roșii conservate, roșii, preparate,
roșii în conserve, concentrat de roșii, suc de
roșii pentru gatit, fasole, conserve de fasole,
cremă tartinabilă (sos) de fasole, fasole în
conservă, fasole roșie cu ardei iute, fasole
cu carne de porc la conservă, brânzeturi,
brânză prelucrată, brânză rasă, brânză topită,
brânză scursă, brânză tartinabilă, brânzeturi
proaspete, brânzeturi maturate, creme de
brânză, cremă tartinabilă (sosuri) de brânză,
amestecuri de brânză, brânzeturi proaspete
nematurate, brânză cu pastă moale, cașcaval,
cașcaval afumat, carne de porc, la conservă,
conserve de carne de pasăre, conserve de
carne, băuturi pe bază de produse lactate, caș,
iaurt, iaurt de băut, produse lactate, lapte, mix
de brânzeturi, tobă (preparat pe bază de carne),
cremă tartinabilă (sosuri) pe bază de lactate,
ardei iuți conservați, cepe (legume) conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
ciuperci conservate, ciuperci, preparate, dovleci
(legume conservate), extracte din legume pentru
gătit (sucuri), fructe în conservă, legume
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decojite, legume gătite, legume în saramură,
leguminoase conservate, mazăre conservată,
prune conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) (conservate), vinete
preparate, varză preparată, concentrate (bulion).
30. Zarzavaturi conservate (condimentare),
sosuri pentru gătit, sosuri conservate, sosuri
pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti, sosuri
gata făcute, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, paste cu legume (sosuri),
alimente cu paste la conservă, muștar, sare,
mirodenii, arome și condimente, mirodenii
uscate, oțet, amestecuri de ceai, ceai pentru
infuzii, miere naturală, miere cu plante
aromatice, faina și preparate facute din cereale,
pâine, drojdie, praf de copt, paste uscate și
proaspete, tăieței și paste umplute.
32. Sucuri (băuturi), suc concentrat de fructe,
sucuri de legume (băuturi), băuturi pe bază
de suc de mere, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, băuturi nealcoolice cu suc de legume,
concentrate de sucuri de fructe, suc concentrat
de lămâi verzi, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe și sucuri de legume, băuturi
nealcoolice care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de sucuri
de legume verzi, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume.
35. Servicii de relații cu publicul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, servicii de comenzi online, servicii
online de prelucrare de date.

───────

(210) M 2020 09214
(151) 18/12/2020
(732) ROLISOR PRINTING SRL,

ȘOSEAUA PIPERA NR. 21/23,
CAMERA NR. 3, BL. 3E, SC. 1, ET.
1, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
VICECREAM

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

30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
amestecuri de înghețată, amestecuri de
șerbet (înghețate), amestecuri pentru glazuri,
amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, amestecuri pentru prepararea
produselor din înghețată, amestecuri pentru
prepararea șerbeturilor, amestecuri pentru
șerbeturi, batoane de lapte congelat, batoane
de înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
bomboane congelate, băuturi cu gheață pe bază
de cacao, băuturi cu gheață pe bază de cafea,
deserturi cu înghețată, dulciuri de înghețată
de iaurt, dulciuri înghețate pe băț, gheață
(apă congelată), gheață naturală sau artificială,
lapte congelat (înghețată), îngheațate cu arome,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate
tip sorbet cu fructe, înghețată, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată cu
fructe, înghețată din lapte, înghețată infuzată cu
alcool, înghețată pe bază de iaurt (predomină
înghețata), înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, înlocuitor de înghețată,
înlocuitori pentru înghețată pe bază de soia, lianți
pentru înghețată, plăcinte cu iaurt congelate,
prafuri de înghețată instant, prafuri pentru
înghețate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu gheață,
produse de cofetărie cu înghețată, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
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acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri pe bază de înghețată,
sculpturi în gheață comestibile (produse de
cofetărie), sorbete (înghețate pe bază de apă),
torturi de înghețată, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), pudră de
înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: agenți
organici de legare pentru înghețată, amestecuri
de înghețată, amestecuri de șerbet (înghețate),
amestecuri pentru glazuri, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din înghețată, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea șerbeturilor, amestecuri
pentru șerbeturi, batoane de lapte congelat,
batoane de înghețată, batoane de înghețată cu
fructe, bomboane congelate, băuturi cu gheață
pe bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, deserturi cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri înghețate pe băț,
gheață (apă congelată), gheață naturală sau
artificială, lapte congelat (înghețată), îngheațate
cu arome, înghețate comestibile de fructe,
înghețate cu aromă de ciocolată, înghețate
cu ciocolată, înghețate cu trufe, înghețate
moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț care
conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet cu fructe, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată cu aromă de fructe sub
formă de acadele, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată cu fructe, înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă
de sandviș, înghețată vegană, înlocuitor de
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, lianți pentru înghețată, plăcinte cu iaurt
congelate, prafuri de înghețată instant, prafuri
pentru înghețate, produse de cofetărie congelate
pe bază de lactate, produse de cofetărie cu
gheață, produse de cofetărie cu înghețată,
produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate (nemedicamentoase),
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie înghețate sub
formă de acadea, produse de cofetărie și
înghețate, produse de înghețată pe bază de
soia, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri pe bază
de înghețată, sculpturi în gheață comestibile,
sorbete (înghețate pe bază de apă), torturi
de înghețată, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), pudră de

înghețată comestibilă pentru folosirea la mașini
de înghețată.

───────

(210) M 2020 09215
(151) 18/12/2020
(732) S.C. GRATIS AMBALAJE S.R.L.,

CALEA DOROBANȚILOR NR.
25, ETAJ 1, AP. 33, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400117, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Gratis Ambalaje

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

16. Materiale tipărite, postere, broşuri, cărţi de
vizită, story-board-uri, pixuri, pliante tipărite, cărţi
de onoare (tipărite).
35. Studii şi cercetări de piaţă, realizarea de
spoturi audio şi video, machete de presă şi filme
publicitare, campanii de promovare, planuri,
strategii şi prezentări de media, lucrări de
reclamă şi publicitate, consultanţă legată de
mass media, servicii de reprezentare comercială
şi intermedieri, organizare de expoziţii cuprinse
în această clasă, servicii de consultanţă aferente
domeniului publicitar, publicitate difuzată prin
intermediul radioului şi televiziunii, cumpărare şi
vânzare de spaţii publicitare în diverse medii,
comercializare en gross şi en detail a produselor,
articolelor şi serviciilor realizate de societate.
38. Servicii de comunicaţii prin fax, telefon, poştă
electronică, activităţi de difuzare prin intermediul
radioului şi televiziunii, servicii de consultanţă în
domeniul comunicaţiilor şi mass media.

───────
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(210) M 2020 09216
(151) 18/12/2020
(732) S.C. EXPLOATARE SISTEM

ZONAL PRAHOVA S.A., STR. GH.
GRIGORE CANTACUZINO, NR.
304, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100466, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Exploatare Sistem
Zonal Prahova

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
26.01.03; 26.01.09; 26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00b0e9, HEX #143e8e), alb (HEX
#ffffff), negru (HEX #000000, HEX
353635)

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

37. Servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții.
39. Servicii pentru distribuția apei prin conducte,
distribuția apei.
40. Tratarea apei.
42. Servicii de analize (cercetare)
bacteriologice, servicii de analiză clinică de
laborator.

───────

(210) M 2020 09217
(151) 18/12/2020
(732) S.C. PROMECON S.R.L., STRADA

NERVA TRAIAN NR. 17-19,
BL. M70 AP.15, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOI OLTENI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.05; 25.01.10;
07.15.20

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

29. Carne si produse din carne, mezeluri,
carnati, salamuri, extracte din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. 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, sau
prin intermediul site-urilor web, promovarea
comerciala, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
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amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), lucrări de birou (administraţie),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale.

───────

(210) M 2020 09218
(151) 18/12/2020
(732) S.C. RADIO GUERRILLA S.R.L.,

CALEA MOȘILOR NR. 213,
CAMERA 1, BLOC 21A, SCARA
1, ETAJ 2, AP. 20, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
GUERRILUNCH

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații software pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
fişiere de imagini descărcabile, fişiere de
muzică descărcabile, fişiere audio descărcabile,
podcast-uri descărcabile, conținut media digital
descărcabil sub forma unei emisiuni radio.
35. Publicitate, publicitate radio, publicitate prin
televiziune, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea spaţiului
publicitar, marketing, servicii de relaţii media,
relaţii publice, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii, târguri și evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare, publicarea de texte
publicitare, organizarea de campanii publicitare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
revizuire a articolelor de ziar (servicii de revista
presei).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, servicii de disc jockey, informaţii
despre divertisment, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, producția de teatru
radiofonic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, organizare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția de
emisiuni de televiziune, servicii de reporteri de
ştiri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de podcasturi,
servicii de prezentatori de radio și/sau de
televiziune, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de discotecă, furnizare de informații despre
divertisment, evenimente de divertisment,
evenimente culturale, inclusiv în rețele online
și pe internet, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicare
multimedia, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
prezentarea prestaţiilor live, cursuri de gătit,
prin corespondență, servicii de consultanță în
domeniul competițiilor culinare (divertisment),
servicii de educație referitoare la arta culinară.
43. Furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizarea
de recenzii despre restaurante și baruri,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
servicii de consultații privind rețetele de gătit,
servicii de consiliere în domeniul culinar.

───────
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(210) M 2020 09219
(151) 18/12/2020
(732) TIBERIU FLORIAN POP, CALEA

CRÂNGAȘI NR. 10, BL. 19A
SC. 2 ET. 4, AP. 82, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOMO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și componente pentru acestea, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare
37. Servicii de întreținere și reparații de produse
electrice, electronice și electrocasnice, aparate
de încălzire și climatizare.

───────

(210) M 2020 09220
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L, B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.24

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

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și componente pentru acestea, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.
37. Intretinere si reparatii de produse electrice,
electronice si electrocasnice, aparate de
incalzire si climatizare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────
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(210) M 2020 09221
(151) 18/12/2020
(732) S.C. SOS ANTARES S.R.L., STR.

NOUĂ NR. 68, SAT HORPAZ, JUD.
IAȘI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(540)

ALEX FIRENZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 09222
(151) 18/12/2020
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
COLEATEZ

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 09223
(151) 18/12/2020
(732) DANIELA MEISAROS, VALEA

AURULUI NR. 3C, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, 510002, ALBA,
ROMANIA

(540)

BIBLIA LA PUTEREA
A DOUA B² IOSUA 1:8

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.17; 26.01.18;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
gri (HEX #B7BEC0), galben (HEX
#DDA72B), negru

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, traducere și interpretare,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2020 09224
(151) 18/12/2020
(732) S.C. ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

DISTRICT. LACUL TEI

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.04

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
585C), maro (Pantone 452C), gri
(Pantone 7535C, Pantone 4229C)

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

35.  Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de

personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2020 09225
(151) 18/12/2020
(732) ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES, STR. TURBINEI
NR. 13, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Drumul Maramureșului
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 26.11.13

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

9. Cd-uri audio, magneti, magneți decorativi,
insigne magnetice, carduri electronice de acces,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Reviste pentru fani (tipărituri), reviste
generaliste (tipărituri), reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri),
reviste cu programul TV (tipărituri), reviste de
călătorii (tipărituri), ziare cotidiene, publicații
periodice, publicații imprimate, publicații de
reclame, publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
25. Articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, tricouri imprimate,
tricouri, încălțăminte de stradă, încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), balerini (încălțăminte de
damă), încălțăminte pentru timpul liber, șosete
joase pentru încălțăminte.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
suveniruri, brelocuri, magneti, pixuri, calendare,
agende, jucarii de plus, steaguri, cutii traditionale
din lemn pictate, obiecte decorative din
ceramica, bijuterii, reviste, ziare, articole de
imbracaminte, incaltaminate, machete pictate,
linguri de lemn pictate, embleme bordate,
insigne, portofele, figurine din sticla, cani,
machete suvenir, brichete, statuete decorative,
jucarii, carti postale, tablouri, huse pentru
telefoane, jucarii confectionate manual, produse
artizanale, esarfe, batiste (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage

de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre
produse, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea de produse cu ridicata și
cu amănuntul, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
servicii de agenții import-export, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
publicare de materiale promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți.
39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor
(transport), servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări (trasnport), servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de transport
rutier pentru persoane, transport de persoane
și de produse pe cale terestră, aeriană și
maritimă, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii oferite de persoane
sau firme care se ocupă cu transportul mărfurilor
pe cale rutieră.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
servicii de ghizi de turism.
42. Concepție grafică de materiale
promoționale, găzduire de pagini web
personalizate, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
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și furnizori, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare pentru
vacanțe, organizare de cazare pentru turiști,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 09226
(151) 18/12/2020
(732) ASOCIATIA ORIGINI

MARAMURES, STR. TURBINEI
NR. 13, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Drumul Maramureșului

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

9. Cd-uri audio, magneti, magneți decorativi,
insigne magnetice, carduri electronice de acces,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Reviste pentru fani (tipărituri), reviste
generaliste (tipărituri), reviste (publicații
periodice), reviste de benzi desenate (tipărituri),
reviste ca suplimente la ziare (tipărituri),
reviste cu programul TV (tipărituri), reviste de
călătorii (tipărituri), ziare cotidiene, publicații
periodice, publicații imprimate, publicații de
reclame, publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.

25. Articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), trusouri (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, tricouri imprimate,
tricouri, încălțăminte de stradă, încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte pentru sport,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru copii, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), balerini (încălțăminte de
damă), încălțăminte pentru timpul liber, șosete
joase pentru încălțăminte.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
suveniruri, brelocuri, magneti, pixuri, calendare,
agende, jucarii de plus, steaguri, cutii traditionale
din lemn pictate, obiecte decorative din
ceramica, bijuterii, reviste, ziare, articole de
imbracaminte, incaltaminate, machete pictate,
linguri de lemn pictate, embleme bordate,
insigne, portofele, figurine din sticla, cani,
machete suvenir, brichete, statuete decorative,
jucarii, carti postale, tablouri, huse pentru
telefoane, jucarii confectionate manual, produse
artizanale, esarfe, batiste (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre
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produse, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea de produse cu ridicata și
cu amănuntul, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
servicii de agenții import-export, servicii de
publicitate privind industria turismului, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
publicare de materiale promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți.
39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor
(transport), servicii specifice agențiilor de turism
și servicii de rezervări (trasnport), servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii de transport
rutier pentru persoane, transport de persoane
și de produse pe cale terestră, aeriană și
maritimă, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii oferite de persoane
sau firme care se ocupă cu transportul mărfurilor
pe cale rutieră.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
servicii de ghizi de turism.
42. Concepție grafică de materiale
promoționale, găzduire de pagini web
personalizate, crearea și întreținerea de pagini
web personalizate, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
și furnizori, servicii de consultanță privind
cercetarea în domeniul protecției mediului.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante fast-food, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare pentru
vacanțe, organizare de cazare pentru turiști,

servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 09227
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L., B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 03.01.24

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

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și componente pentru acestea, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.
37. Intretinere si reparatii de produse electrice,
electronice si electrocasnice, aparate de
incalzire si climatizare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/12/2020

───────

(210) M 2020 09228
(151) 18/12/2020
(732) S.C. ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

DISTRICT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.04

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
585C), maro (Pantone 452C), gri
(Pantone 7535C, Pantone 4229C)

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

35.  Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,

managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────
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(210) M 2020 09229
(151) 18/12/2020
(732) S.C. BRAND DESIGN TEAM

S.R.L., B-DUL IULIU MANIU NR.
7, CORP A, PARTER CAMERA
15_35, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DO MO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
03.01.24

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

clase:
9. Televizoare, echipamente de înregistrare, de
reproducere a sunetului și imaginii, calculatoare
și componente pentru acestea, suporturi pentru
înregistrarea imaginii și sunetului.
11. Aparate de încălzire, aparate de aer
condiționat, ventilatoare, frigidere, aragaze.
35. Servicii de comerț și import-export cu
produse electrice, electronice și electrocasnice,
aparate de încălzire și climatizare, servicii oferite
de lanț de magazine.
36. Servicii financiare.
37. Servicii de întreținere și reparații de produse
electrice, electronice și electrocasnice, aparate
de încălzire și climatizare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 09230
(151) 18/12/2020
(732) S.C. MEDICAL OPTIK S.R.L.,

STR. VORONEȚ NR. 12 BL. D7
SC. 3 ETAJ 4 AP. 40, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Eye Temple

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

3. Șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari.
5. Preparate farmaceutice pentru utilizare în
oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor de
contact.
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
refractometre de oftalmologie, ochelari corectori,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de protecție,
săculeți pentru ochelari, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, brațe pentru ochelari, piese
pentru ochelari, ochelari de mărire, ochelari de
soare, ochelari fără brațe, lentile pentru ochelari,
ochelari cu prescripție medicală, ochelari cu
lentile polarizate, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, ochelari cu înveliș antireflex,
ochelari de vedere pentru copii, lentile pentru
ochelari de soare, lentile pentru ochelari de
vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe.
10. Instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, instrumente cu fibra optica
de uz medical, instrumente terapeutice pentru
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oftalmologie, instrumente oftalmologice, aparate
pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee.
21. Pânze pentru ștergerea ochelarilor de
vedere.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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 marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
șervețele pentru șters ochelarii impregnate cu
detergent, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, preparate farmaceutice pentru utilizare
în oftalmologie, soluții pentru hidratarea lentilelor
de contact, soluții pentru sterilizarea lentilelor
de contact, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, soluții pentru curățarea lentilelor
de contact, ochelari (optică), lentile corectoare
(optică), refractometre de oftalmologie, ochelari
corectori, ochelari de vedere, suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, sticlă de
ochelari, ochelari (lentile pentru -), ochelari de
protecție, săculeți pentru ochelari, tocuri de
ochelari, rame de ochelari, brațe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, ochelari de mărire,
ochelari de soare, ochelari fără brațe, lentile
pentru ochelari, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu lentile polarizate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, ochelari cu înveliș
antireflex, ochelari de vedere pentru copii, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lănțișoare pentru ochelari fără brațe,
ochelari de soare pe bază de prescripție, ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, instrumente optice care conțin oculare,
ochelari de vedere (articole optice), tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, șnururi pentru
ochelari de soare, șnururi pentru ochelari fără
brațe, instrumente pentru examinare folosite
în optica medicală, instrumente cu fibra
optica de uz medical, instrumente terapeutice
pentru oftalmologie, instrumente oftalmologice,
aparate pentru analize oftalmologice, articole de
protecție pentru cornee, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare

cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Reparare și de întreținere de ochelari,
furnizare de informații privind repararea
ochelarilor.
40. Fabricare la comandă de lentile oftalmice
pentru ochelari.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii de oftalmologie, servicii
medicale, servicii de chirurgie oculară cu laser,
teste de vedere, consultații medicale.

───────

(210) M 2020 09231
(151) 18/12/2020
(732) S.C. ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A., STR.
VULTURILOR, NR. 98, ETAJ 5-6,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030857,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. C.
A. ROSETTI NR. 17, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FINNTEX

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

19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, mortar pentru construcții,
ciment, ghips (materiale de construcții), ipsos,
plăci din ghips, ghips pentru repararea fisurilor
din ghips, tencuieli (materiale de construcții).
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───────

(210) M 2020 09232
(151) 18/12/2020
(732) ANDREI DRĂGOI, STR.

STRAINARI NR. 28, SAT SMEURA,
JUD. ARGEȘ, COMUNA MOȘOAIA,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Total Casa

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.02.07;
07.01.08; 07.01.24

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a vopsea
pentru exterior, vopsea pentru interior, vopsea
poliuretanică, vopsea email, baițuri (ca vopsea),
vopsea colorată pentru fațade, vopsea de
protecție împotriva ruginii, lacuri, vopsele,
firnisuri, substanțe de protecție contra ruginii și
contra deteriorării lemnului, coloranți, vopsele,
uleiuri pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri
pentru tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, beton conservanți (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru

etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate manual
a permițând consumatorilor să le vadă și să
Ie cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiUri pentru
lemn, lacuri penfnTlemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentrți
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
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materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate manual,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți

pentru spălarea vaselor, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, lavete
de spălat vase, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, cuie,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
mici articole de fierărie, lacăte, plintă nemetalică,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, adezivi pentru izolare, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, adezivi, articole
de feronerie, produse cosmetice, tacâmuri
și veselă de unică folosință, din plastic,
produse de etanșare cu silicon, materiale
de etanșare din silicon pentru uz general,
spumă poliuretanică pentru izolare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte metalice pentru construcții, scule și
instrumente de mână acționate manual, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
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și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri pentru
conservarea lemnului, conservanți pentru metale
(vopsele), produse anticorosive pentru metale,
substraturi (vopsele) folosite pe metale, vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, lavete
de spălat vase, lavete impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, cuie,
cabluri și fire neelectrice din metale comune,
mici articole de fierărie, lacăte, plintă nemetalică,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, adezivi pentru izolare, materiale de
călăfătuire, etanșare și izolare, țevi, tuburi și
furtunuri flexibile, nu din metal, adezivi, articole
de feronerie, produse cosmetice, tacâmuri și
veselă de unică folosință, din plastic, produse
de etanșare cu silicon, materiale de etanșare din
silicon pentru uz general, spumă poliuretanică
pentru izolare, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte metalice pentru
construcții, scule și instrumente de mână
acționate manual, publicitate, publicitate online

într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
Servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 09233
(151) 18/12/2020
(732) CHRISTIAN CHELU, STR. ALEEA

13, NR. 96, JUDETUL BRASOV,
SAT HĂRMAN COM. HĂRMAN,
BRAȘOV, ROMANIA
MIHAELA CHELU, STR. ALEEA
13, NR. 96, JUDETUL BRASOV,
SAT HĂRMAN COM. HĂRMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Honigberg

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Miere, miere naturală, miere biologică
pentru consum uman, cafea, cafea măcinată,
cafea aromată, boabe de cafea, ceai, amestecuri
de ceai, pliculețe de ceai (umplute), ceai pentru
infuzii, ceaiuri de fructe, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, cacao,
pudră de cacao, pâine, pâine proaspătă, pâine
și chifle, produse de patiserie și cofetărie,
prăjituri, pateuri (patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie care
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conțin fructe, ciocolată, ciocolată tartinabilă,
ciocolată aerată, ciocolată umplută, biscuiți de
ciocolată, praline de ciocolată, sare, sare de
bucătărie, sare pentru condimentarea mâncării,
condimente, condimente alimentare, mirodenii,
mirodenii uscate, plante aromatice (prelucrate),
oțet, oțet de fructe, oțet din vin, sosuri, sosuri
conservate, sosuri pentru gătit, sosuri cu ierburi,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri de
fructe (condiment), piureuri de legume (sosuri),
sosuri pe bază de maioneză.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri
(băuturi), sucuri carbogazoase, sucuri de legume
(băuturi), sucuri de fructe organice, concentrate
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi aperitive pe bază de lichior, băuturi
aperitive pe bază de vin, coniac, cidru alcoolic,
digestive (lichioruri şi spirturi), gin, lichioruri, rom,
vodcă, whisky, vin.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
pensiuni, servicii de snack-baruri, servicii de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de camping pentru turiști
(cazare), punerea la dispoziție a terenurilor de
camping, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de cazare temporară
oferite de campinguri de vacanță.

───────

(210) M 2020 09234
(151) 18/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

STRADA MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

one Bd. MIRCEA ELIADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
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public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2020 09235
(151) 18/12/2020
(732) S.C. TEHNORUL S.R.L., STR.

A.I.CUZA, NR. 5,, BL. ROMARTA,
SC. B, AP. 34, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, 200734, DOLJ,
ROMANIA

(540)

eTOPSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#da2128), albastru (HEX #17469e)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 09236
(151) 18/12/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
19808-1674, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KENT. CREATED

DIFFERENTLY
(300)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 09237
(151) 18/12/2020
(732) REFLEQT ONLINE SRL, STR.

EROILOR, NR. 9A, JUDETUL
CLUJ, SAT FLOREȘTI, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)
Back to yourself
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Fișiere digitale descărcabile (podcast) în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, podcast-uri descărcabile
în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, publicații
electronice descărcabile în domeniul dezvoltării
personale, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
înregistrări audio reviste descărcabile în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, cărți audio descărcabile în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, înregistrări audio care pot fi
descărcate în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
înregistrări video descărcabile în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, publicații eletronice descărcabile în în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală.
38. Transmisie de podcasturi educative în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, transmisie on-line de
publicații electronice în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele în legatură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de teleconferințe audio,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovisual , printr-o rețea globală
de calculatoare în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
transmisie continuă (streaming) de materiale
audio pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
difuzare de material audio și video pe
internet în legatură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, transmisie
de webcast-uri în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
servicii de videoconferințe (conferințe pe web) în
legatură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizarea accesului la
pagini web, servicii de redirecționare a site-urilor
web, furnizarea accesului la un site web de
discuții pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,

transmisiuni în direct accesibile prin intermediul
paginilor de internet (cameră web), furnizarea
de forumuri online în legătura cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
comunicare prin bloguri online în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet în legatură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.
41. Creare (redactare) de podcast-uri în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de publicații
electronice nedescărcabile în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, publicare multimedia a publicațiilor
electronice în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, editare de înregistrări audio în
legătura cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări educative audio
și video, producție de înregistrări audio și
video pe suporturi audio și video, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personă,
cursuri de dezvoltare personală , dezvoltare
inteligenței emoționale, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, furnizarea
de tutoriale online în legatură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
editare de casete audio, publicare de cărți audio,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
servicii de editare audio și video, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, producție de casete
audio în scopuri educative, furnizare de mijloace
media audio și vizuale nedescărcabile prin
rețele de comunicații, servicii de înregistrare
video, editare de înregistrări video, servicii
de înregistrare audio și video, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, coaching (instruire)
personal (formare) online în legătură cu
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dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală, coaching pentru viață (instruire),
servicii educaționale de tip coaching în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale, organizare și coordonare de ateliere și
seminare de autoconștientizare, organizare de
webinare în legătură cu dezvoltarea inteligenței
emoționale, dezvoltarea personală, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web în
legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală, furnizare de informații
despre educație în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală
pe un site web online, furnizarea de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de informații online despre dezvoltarea
aptitudinilor mentale, furnizare de seminare
online de formare, publicare de cărți și periodice
electronice online, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
dezvoltarii inteligenței emoționale, dezvoltării
personale, organizare de cursuri de formare
online cu privire la dezvoltarea aptitudinilor
mentale, furnizare de informații online în
domeniul dezvoltării inteligenței emoționale,
dezvoltării personale, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, organizare de sesiuni de formare online
cu privire la dezvoltarea inteligenței emoționale,
dezvoltarea personală pe un site web online,
furnizarea unei reviste online care conține
informații în domeniul dezvoltarii inteligenței
emoționale, dezvoltării personale, informații
în domeniul educației dezvoltarii inteligenței
emoționale, dezvoltării personale, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, mentorat educațional în legătură cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.
42. Găzduirea de podcasturi (pe site-uri
web), furnizare de informații referitoare la
studii clince în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală
prin intermediul unui site web interactive,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online în legătură cu dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea personală,
furnizare de informații on-line, dintr-o bază de
date electronică sau de pe internet, în legătura cu
dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea
personală.

───────

(210) M 2020 09238
(151) 18/12/2020
(732) S.C. IBC FOCUS S.R.L., STR.

ARINILOR, NR. 20, AP. 10,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, 8E, BL. 9, AP.
P03, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

HOMECARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Administrarea unui program de reduceri
care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri
(promovare), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente (promovare),
promovarea de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de carduri de reduceri, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri.
36. Oferirea de reduceri pentru instituții
participante terțe pe baza unui card de membru.

───────
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(210) M 2020 09239
(151) 18/12/2020
(732) FUNDATIA DE AJUTOR MEDICAL

PROFILAXIS, STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR 106, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SC. 4. ETAJ 2. AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANDEMIC CONTROLLER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru turcoaz,
turcoaz

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

9. Software de calculator, aplicatii web și
aplicatii mobile (descărcabile) pentru uz medical,
software de calculator, aplicatii web și
aplicații mobile (descărcabile) destinate cadrelor
medicale de spital si medicilor de familie pentru
gestionarea rezultatelor investigatiilor medicale,
stadializarea, diagnosticarea, stabilirea schemei
de tratament si monitorizarea pacientilor,
aplicatie web (descărcabile) de uz medical
de tip sistem expert care genereaza
automat, pe baza unui algoritm propriu,
recomandari privind încadrarea pacientului
într-un anumit stadiu al bolii, recomandari
privind administrarea unei anumite scheme
de tratament pentru stadiul respectiv si
genereaza atenționări referitoare la factori de
risc personal, parametrii depășiți, medicație
proprie deja existentă pentru pacienti, software
de calculator, aplicatii web si aplicații mobile
(descărcabile) utilizate pentru diagnosticul și
consultarea de la distanță a pacienților,
aplicații software (descărcabile) pentru utilizarea
cu aparatele mobile pentru monitorizarea
informatiilor medicale ale pacientului, software
de calculator (descărcabile) pentru transmiterere
de mesaje și chat intre medicii de spital, medicii
de familie sau alti medici specialisti si pacienti in
scopuri medicale și de sănătate.

35. Compilarea în baze de date computerizate
a informațiilor ce includ datele de identificare,
datele privind starea de sănătate, rezultatele
investigațiilor medicale și contacții pacienților,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătăţii, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor.
44. Servicii medicale, servicii de telemedicină,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de telemedicină utilizând
aplicatii și software nedescărcabil de calculator,
servicii de telemedicină utilizând cloud
computing software, servicii medicale, de
telesănătate, de asistență medicală de la
distanță și de asistență medicală virtuală, și
anume furnizarea de servicii și consultație
medicale prin telefon și prin internet, prin
folosirea de calculatoare personale, telefoane
inteligente, tablete și dispozitive mobile fără
fir prin video, e-mail sau o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de servicii de
telesănătate, telemedicină, îngrijire medicală de
la distanță și asistență medicală virtuală prin
furnizarea accesului în timp real al pacienților
la cadre medicale, servicii de furnizare de
informaţii medicale, consultanță medicală oferită
de medicii de familie în legătură cu tratamentul
medical la domiciliu, servicii de examinare
medicală la distanță, monitorizarea medicală
a pacienților, inclusiv de la distanță, servicii
de evaluare a stării de sănătate, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, servicii de diagnosticare medicală
online, analize biologice, supraveghere medicală
a pacienţilor, inclusiv de la distanţă, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament.

───────
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(210) M 2020 09240
(151) 18/12/2020
(732) MDM CONSTRUCT MONTAJ

IND, STR. ION BĂIEȘU, BL. C3,
PARTER, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MDM Construct

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.03.11

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, construcţia şi demolarea de clădiri
rezidentiale ca de exemplu case si blocuri,
construcţia şi demolarea de clădiri nerezidentiale
ca de exemplu fabrici, ateliere, uzine, depozite,
spitale, scoli, cladiri de birouri, hoteluri,
magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri
pentru aeroporturi, săli de sport, terenuri de
sport, garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi,
diguri portuare sau linii de transport, servicii
de întreţinere si reparare pentru conservarea
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
montarea instalațiilor pentru interiorul clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine (construcții), construcția standurilor
de expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de construcție
de compartimente modulare de birou,
construcție de standuri pentru târguri comerciale
și expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații sanitare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări
de instalaţii termice, lucrari de instalaţie de
apă şi canal , instalarea echipamentelor, lucrări
privind acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor ,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele

construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate
pe șantier, inchirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii,
spre exemplu închirierea de buldozere,
închirierea de macarale, servicii de restaurare
a clădirilor, modificarea și renovarea structurilor
rezidențiale existente, curăţarea de geamuri,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), supravegherea
construcţiei de clădiri, consultanţă în construcţii,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de electricieni, instalarea şi
repararea ascensoarelor, instalarea şi repararea
dispozitivelor de irigare.

───────

(210) M 2020 09241
(151) 18/12/2020
(732) SC OCEAN FISH SRL, DN 2 KM

14, NR. 72, JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUDETUL SNAGOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Ocean Fish Creveți

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.09.16; 03.09.01

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, portocaliu, alb, magenta

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Creveți, cu excepția celor vii, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse congelate
pe bază de pește, alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, mâncăruri pe bază
de pește, produse din fructe de mare.

───────

(210) M 2020 09242
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MESERIAȘ PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
magazine, prin cataloage cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
mașini-unelte acționate electric, cum ar fi mașini
de înșurubat, mașini de găurit, motocoase,
coase electrice, șlefuitoare cu bandă, fierăstrău,
mașini pentru gravare, mașini de șlefuit orbitale,
șlefuitor cu vibrații, polizoare unghiulare, ciocane
rotopercutoare, rindea electrică, suflante de aer
cald, mașini de frezat, precum și acumulatori,
încărcător pentru acumulatori de mașini de găurit
și înșurubat.

───────

(210) M 2020 09243
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

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

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────
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(210) M 2020 09244
(151) 18/12/2020
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUDETUL
ILFOV, SAT DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INCRAFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.09

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

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
9. Acumulatori, incarcator pentru acumulatori de
masini de gaurit si insurubat.

───────



Erată 

 

14.12.2020, se retrage de la publicare deoarece acesta nu 

îndeplineşte condiţiile de constituire a depozitului reglementar. 

 

 

 

Referitor la depozitul M2020/08829, publicat îîn data de 



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/09101, publicat în data de 

23.12.2020, se retrage de la publicare deoarece taxele de 

depunere si publicare nu au fost încasate în conturile OSIM. 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020 09071/15.12.2020  se scoate 

de la publicare deoarece taxa de înregistrare și publicare achitată nu a intrat în contul 

OSIM. 
 


