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Cereri Mărci publicate în 26/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 03794 19/06/2020 PFA GHINDA ELENA LA NENEA IANCU

3 M 2020 04124 19/06/2020 SC CONROMIT SRL casa visurilor.ro

4 M 2020 04128 19/06/2020 CONTI SECURITY S.R.L. CONTI SECURITY

5 M 2020 04129 19/06/2020 DRAGOS FOOD SRL DELI.CIOS Marea familie a
gustului

6 M 2020 04130 19/06/2020 DRAGOS FOOD SRL Flămânzilă

7 M 2020 04131 19/06/2020 JALBA I.CRISTINA-MIHAELA-C
M I-MEDICINA DENTARA

AKADENT

8 M 2020 04132 19/06/2020 COSTEL PARFENIE Global Dance Sport Council

9 M 2020 04133 19/06/2020 ALINA LAURA UDREA HUIDAN Romanian Dance Teachers
Association RDTA

10 M 2020 04134 19/06/2020 GRIGORE MICLĂUȘ RIO

11 M 2020 04135 19/06/2020 S.C. RISK CONTROL
INSURANCE AND
REINSURANCE BROKER
S.R.L.

CuTine.Ro Asigurarea Ta Online

12 M 2020 04136 19/06/2020 Marian Petcu LE MATOU JACQUES

13 M 2020 04137 19/06/2020 S.C. KNOWLEDGE TRANSFER
S.R.L.

TITIA CONSTRUIEŞTE
ROMÂNIA

14 M 2020 04138 19/06/2020 S.C. KNOWLEDGE TRANSFER
S.R.L.

TITIA

15 M 2020 04139 19/06/2020 AMER OMAR JOHNSON AMER

16 M 2020 04140 19/06/2020 ADDICTED PROFESIONAL
CARE S.R.L.

addict colostrum PRIMA HRANĂ
PENTRU PIELEA TA

17 M 2020 04141 19/06/2020 S.C. GIXEN S.R.L. Patrice

18 M 2020 04142 19/06/2020 S.C. GIXEN S.R.L. BRIO

19 M 2020 04143 19/06/2020 ONG ASOCIATIA SPORTIVA
CLUB SPORTIV CEO 2017
PANDURII

C.S.LIGNITUL PANDURII
TARGU JIU 1963

20 M 2020 04144 19/06/2020 VALSPAR B.V. DEBEER REFINISH

21 M 2020 04145 19/06/2020 G.T.S SOLUTION S.R.L. 995

22 M 2020 04146 19/06/2020 S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L. Tipografia Felix

23 M 2020 04148 19/06/2020 KARPATEN SCHATZE SRL beau.eu

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02247 04/06/2020 VISUALIZE BY RE.HA S.R.L. DESIGN ARCHITECTURE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/06/2020-21/06/2020

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 04149 19/06/2020 VALSPAR B.V. DEBEER REFINISH

25 M 2020 04150 19/06/2020 SC MOBILA PROIECT SRL DUNAREA D&D armonie prin
plutire

26 M 2020 04151 19/06/2020 CRISTIAN CORVIN PALCĂU HUMANITAS CLEMENTIA
Siguranta. Stabilitate. Seriozitate

27 M 2020 04152 19/06/2020 NUTS FOR NUTS SRL NUTS FOR NUTS

28 M 2020 04153 19/06/2020 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUZĂU

COŞUL VERDE de-Buzau.ro

29 M 2020 04154 19/06/2020 LOGIS PROJECT S.R.L. TATAIA

30 M 2020 04155 19/06/2020 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUZĂU

Buzău oraş deschis EDUCAŢIEI
ŞCOALA din PARC

31 M 2020 04156 19/06/2020 SC TOP DIAGNOSTICS SRL TOP DIAGNOSTICS

32 M 2020 04157 19/06/2020 ARTISAN INFRASTRUCTURE
SRL

DevSupply

33 M 2020 04158 19/06/2020 CHEMX LPE S.R.L. LIQUITECH

34 M 2020 04159 19/06/2020 LEGOTANK SRL Legotank

35 M 2020 04160 19/06/2020 IOAN ALIN TATU PĂSTRĂVĂRIA TATU SADU

36 M 2020 04161 19/06/2020 HORATIU OLTEAN VITROMETAN

37 M 2020 04164 19/06/2020 LAPTE DE MIGDALE SRL Almonderia

38 M 2020 04165 19/06/2020 NATURMED CONCEPT SRL LINIA NATURMED

39 M 2020 04166 19/06/2020 BOGDAN SILVIU STREZA MALUL MĂRII

40 M 2020 04168 20/06/2020 ATLANTIS NETWORK SRL BÉNÉFIQUE

41 M 2020 04169 20/06/2020 COFFEE DENT INC.SRL #GINGIA

42 M 2020 04170 21/06/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGO

43 M 2020 04171 21/06/2020 ANDREA-DIANA
BIRKENHEUER-MUNTEANU

dMb ACCESSORIES

44 M 2020 04172 21/06/2020 S.C. SAM SMART SOLUTIONS
S.R.L.

Alabin

45 M 2020 04173 21/06/2020 SC DOMENIUL VLADOI SRL ANCA MARIA

46 M 2020 04174 21/06/2020 SC DOMENIUL VLADOI SRL ORANGE

47 M 2020 04175 21/06/2020 SC DOMENIUL VLADOI SRL RAVAK

48 M 2020 04176 21/06/2020 SC DOMENIUL VLADOI SRL DOMENIUL VLĂDOI

49 M 2020 04177 21/06/2020 SC DOMENIUL VLADOI SRL FAMILIA VLĂDOI Creatori de
Vinuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/06/2020-21/06/2020

BULEVARDUL BASARABIA NR.
37-39, CAMERA 8, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DESIGN ARCHITECTURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.11.03;
26.11.05

(591) Culori revendicate:negru, verde,
galben, alb

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

37. Construcții de clădiri, servicii de reparații și
instalații.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2020 03794
(151) 19/06/2020
(732) PFA GHINDA ELENA, STR.

BRADULUI NR. 8, JUD TULCEA,
GRECI, TULCEA, ROMANIA

(540)
LA NENEA IANCU

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

16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului (tipărituri).

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
36. Emisiune de cecuri de călătorie de către
agențiile de turism.
37. Servicii de construcţii de locuri de cazare
pentru turism.
39. Servicii de turism (organizarea de călătorii),
servicii de ghizi de turism (însoţirea turiştilor),
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii de agenție de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism și servicii de rezervări, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
41. Cursuri de pregătire în industria turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări 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.

───────

(210) M 2020 04124
(151) 19/06/2020
(732) SC CONROMIT SRL, STR.

IASOMIEI NR. 51, JUDETUL
BACAU, MARGINENI, 607315,
BACĂU, ROMANIA

(540)

casa visurilor.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.03.11;
29.01.14

(210) M 2020 02247
(151) 04/06/2020
(732) VISUALIZE BY RE.HA S.R.L.,
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(591) Culori revendicate:albastru, gri, rosu,
alb

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

37. Servicii de construcții.
───────

(210) M 2020 04128
(151) 19/06/2020
(732) CONTI SECURITY S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 2, COMUNA
ULMENI, JUDETUL CALARASI,
SAT ULMENI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

CONTI SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 04129
(151) 19/06/2020
(732) DRAGOS FOOD SRL,

PRELUNGIREA UNIRII NR. 69,
CAMERA 1, PARTER, LOC.
MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU,
MIHAILESTI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

DELI.CIOS Marea
familie a gustului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
24.17.02

(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru,
alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată), sandvișuri.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04130
(151) 19/06/2020
(732) DRAGOS FOOD SRL,

PRELUNGIREA UNIRII NR. 69,
CAMERA 1, PARTER, LOC.
MIHAILESTI, JUDETUL GIURGIU,
MIHAILESTI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Flămânzilă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.01
(591) Culori revendicate:negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată), sandvișuri.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04131
(151) 19/06/2020
(732) JALBA I.CRISTINA-MIHAELA-C

M I-MEDICINA DENTARA, BLD.
SOCOLA NR. 28, BL. Z3, PARTER,
AP. 1, JUDETUL IASI, IASI, 700187,
IAȘI, ROMANIA

(540)

AKADENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
02.07.23

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

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2020 04132
(151) 19/06/2020
(732) COSTEL PARFENIE, STR.

THEODOR PALLADY NR. 23, BL.
V 10, SCARA C, AP. 91, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Global Dance Sport Council

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

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

───────

(210) M 2020 04133
(151) 19/06/2020
(732) ALINA LAURA UDREA HUIDAN,

STR. THEODOR PALLADY NR.
23, BL. V 10, SCARA C, AP.
91, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Romanian Dance Teachers

Association RDTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2020 04134
(151) 19/06/2020
(732) GRIGORE MICLĂUȘ , STR.

AMATIULUI, NR. 47, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

RIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru

papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2020 04135
(151) 19/06/2020
(732) S.C. RISK CONTROL INSURANCE

AND REINSURANCE BROKER
S.R.L., STR. DUILIU ZAMFIRESCU
NR. 10, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CuTine.Ro
Asigurarea Ta Online

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.06

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

(210) M 2020 04136
(151) 19/06/2020
(732) Marian Petcu, CALEA MOSILOR

NR. 272, BL. 16, SC. C, ET. 3,
AP. 71, BUCUREŞTI, 020892,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LE MATOU JACQUES

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
cosmetice nemedicinale, cosmetice şi preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor şi a unghiilor, preparate şi
tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
pentru curăţarea şi îngrijirea corpului, geluri de
masaj, altele decat cele pentru uz medicinal,
balsamuri de păr (balsamuri şampon), loţiune
de baie, loţiune pentru piele, loţiune pentru
curăţarea tenului, cremă de bază, cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinala, seruri de uz cosmetic,
şervetele cosmetice umezite în prealabil,
şerveţele impregnate cu uleiuri esenţiale, de uz
cosmetic, şerveţele impregnate pentru curăţare
(nemedicinale şi pentru uz personal), ulei de corp
sub forma de spray, sprayuri cu apă de mare
de uz cosmetic, produse pentru machiaj, seturi
pentru machiaj (cosmetice).
.
5. Medicamente, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse biotice, băuturi de uz
medical, alifii medicinale, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, unguente
medicinale, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal, inhalanţi, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglarilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
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uz medical, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, sprayuri nazale decongestionante,
soluţii de uz medical pentru spălarea căilor
nazale, produse decongestive nazale, şerveţele
impregnate cu preparate antibacteriene,
medicamente seroterapeutice, şerveţele de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate şi marketing
online.

───────

(210) M 2020 04137
(151) 19/06/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE TRANSFER

S.R.L., STR. 10 MAI BL. 25, SC.
A, AP. 10, JUDEŢ DAMBOVITA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

TITIA CONSTRUIEŞTE
ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
portocaliu, galben, bleu

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04138
(151) 19/06/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE TRANSFER

S.R.L., STR. 10 MAI BL. 25, SC.
A, AP. 10, JUDEŢ DAMBOVITA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

TITIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, galben. bleu

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

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

───────

(210) M 2020 04139
(151) 19/06/2020
(732) AMER OMAR, STR. LUNCSOARA

NR. 4-6, BL. 63, SC. A, ET. 4, AP.
24, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

JOHNSON AMER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04140
(151) 19/06/2020
(732) ADDICTED PROFESIONAL CARE

S.R.L., ŞOSEAUA AFUMAŢI NR.
764A, TARLA 72, PARCELA 330,
LOT 2, CAMERA 5, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA PETRĂCHIOAIA, SAT
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

addict colostrum PRIMA
HRANĂ PENTRU PIELEA TA

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/06/2020-21/06/2020

(210) M 2020 04141
(151) 19/06/2020
(732) S.C. GIXEN S.R.L., STR.

CRINILOR NR. 7, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, COMUNA
CIOCANESTI, SAT CIOCANEST,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

Patrice

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.23;
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2020 04142
(151) 19/06/2020
(732) S.C. GIXEN S.R.L., STR.

CRINILOR NR. 7, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, COMUNA
CIOCANESTI, SAT CIOCANEST,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

BRIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

───────
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(210) M 2020 04143
(151) 19/06/2020
(732) ONG ASOCIATIA SPORTIVA

CLUB SPORTIV CEO 2017
PANDURII, STR. 1 DECEMBRIE
1918 NR. 67, BL. 67, SC. 1, ET. 2,
AP. 5, JUDEȚUL GORJ
, TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

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

(540)

C.S.LIGNITUL PANDURII
TARGU JIU 1963

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 02.01.20;
03.03.01; 21.03.01; 24.01.01; 24.01.08;
24.01.09; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2020 04144
(151) 19/06/2020
(732) VALSPAR B.V., STR.

ZUIVERINGWEB NR. 89, OLANDA,
LELYSTAD, 8243 PE, TARILE DE
JOS

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DEBEER REFINISH

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

2. Vopsele, vernisuri, lacuri, grunduri, diluanți
pentru vopsele, straturi de acoperire
transparente utilizate ca vopsele, umpluturi
pentru vopsea, agenți de uscare pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea, straturi de protecție pentru
automobile sub formă de agenți de finisare
pentru suprafață, agenți reducători, agenți de
întărire, agenți de activare și grunduri pentru
umplere (vopsele).

───────

(210) M 2020 04145
(151) 19/06/2020
(732) G.T.S SOLUTION S.R.L., STR.

NICOLAE ROȘU NR. 24, LOTUL
3 ȘI LOTUL 15, SECTORUL
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

995

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roz (RGB 246, 171,

200), galben (RGB 252, 204, 36), verde
(RGB 69, 475, 176), portocaliu (RGB
255, 223, 208)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Plasturi pentru migrene și înțepături, de uz
medical.

───────

(210) M 2020 04146
(151) 19/06/2020
(732) S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.,

STR. ADY ENDRE NR. 15, SPAȚIU
COMERCIAL 5, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, 410002, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Tipografia Felix

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

16. Fotografii imprimate, publicații imprimate,
diplome imprimate, reproduceri artistice
imprimate, embleme imprimate, materiale
imprimate, orare imprimate, cartonașe
imprimate, cartonașe de rețete imprimate,
publicații imprimate în domeniul calculatoarelor,
decalcomanii imprimate pentru broderii sau
aplice din țesături (tipărituri), hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.

───────

(210) M 2020 04148
(151) 19/06/2020
(732) KARPATEN SCHATZE SRL,

STR. BORVIZ NR. 330, JUDEȚUL
COVASNA, BODOC, 527035,
COVASNA, ROMANIA

(540)
beau.eu

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 04149
(151) 19/06/2020
(732) VALSPAR B.V., STR.

ZUIVERINGWEB NR. 89, OLANDA,
LELYSTAD, 8243 PE, TARILE DE
JOS

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEBEER REFINISH

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 19.01.25;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 21.03.15

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

2. Vopsele, vernisuri, lacuri, grunduri, diluanți
pentru vopsele, straturi de acoperire
transparente utilizate ca vopsele, umpluturi
pentru vopsea, agenți de uscare pentru vopsele,
aditivi pentru vopsea, straturi de protecție pentru
automobile sub formă de agenți de finisare
pentru suprafață, agenți reducători, agenți de
întărire, agenți de activare și grunduri pentru
umplere (vopsele).

───────
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(210) M 2020 04150
(151) 19/06/2020
(732) SC MOBILA PROIECT SRL,

STR. VIILOR NR. 110, CAM. 2,
JUD. CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ELENA LAZAR,
STR. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZAU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

DUNAREA D&D
armonie prin plutire

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04151
(151) 19/06/2020
(732) CRISTIAN CORVIN PALCĂU, BD.

REVOLUTIEI 1989 NR. 26, AP. 6,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

HUMANITAS
CLEMENTIA Siguranta.
Stabilitate. Seriozitate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09; 02.09.15

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

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

───────

(210) M 2020 04152
(151) 19/06/2020
(732) NUTS FOR NUTS SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 17-21, PARTER, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

NUTS FOR NUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────
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(210) M 2020 04153
(151) 19/06/2020
(732) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU,

STR. PIAȚA DACIEI NR. 1, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

COŞUL VERDE de-Buzau.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

35. Publicitate, relaţii publice, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, organizarea de târguri
comerciale, închirierea de standuri de vânzare.

───────

(210) M 2020 04154
(151) 19/06/2020
(732) LOGIS PROJECT S.R.L.,

STR. DACIA NR. 35, PARTER,
JUDEŢUL CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TATAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.17; 26.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
roşu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04155
(151) 19/06/2020
(732) PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU,

STR. PIAȚA DACIEI NR. 1, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Buzău oraş
deschis EDUCAŢIEI
ŞCOALA din PARC

(531) Clasificare Viena: 02.05.27; 01.01.03;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
20.07.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, şcoli de grădiniţă, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────
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(210) M 2020 04156
(151) 19/06/2020
(732) SC TOP DIAGNOSTICS SRL,

STR. ŞIPOTUL FÂNTÂNILOR,
NR.8, D+P+ET.1+ET.2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TOP DIAGNOSTICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.01; 26.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728), negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04157
(151) 19/06/2020
(732) ARTISAN INFRASTRUCTURE

SRL, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989
NR. 77, CLĂDIREA C-D, PARTER,
CAMERA
C.1.2., JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
DevSupply

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

9. Software pentru calculator, aplicații software
descărcabile, software industrial, înregistrat sau
descărcabil.
42. Elaborare de software, dezvoltare de
software, proiectare de software.

───────

(210) M 2020 04158
(151) 19/06/2020
(732) CHEMX LPE S.R.L., STR.

MESTESUGARILOR NR. 18,
JUD. BIHOR, TĂRIAN, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LIQUITECH

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.17;
27.05.25

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

1. Antigeluri, antigel pentru radiatoare de
vehicule, antigel pe bază de etilenglicol, antigel
pe bază de propilen glicol, antigel pentru
sistemul de răcire al vehiculelor, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor, chituri
și alte produse de umplere, adezivi pentru
uz industrial, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru
uz industrial, substanțe, produse și preparate
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chimice și elemente naturale, săruri pentru uz
industrial, rășini artificiale și sintetice în stare
brută, chituri și substanțe de umplere pentru
uz industrial, compoziții și substanțe chimice
și organice destinate utilizării la fabricarea de
alimente și de băuturi, materiale de filtrare
(chimice, minerale, vegetale și alte materiale în
stare brută).

───────

(210) M 2020 04159
(151) 19/06/2020
(732) LEGOTANK SRL, SAT HOLT

NR. FN, JUD. BACAU, COMUNA
LETEA VECHE, BACĂU, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Legotank

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, verde
(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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04160
(151) 19/06/2020
(732) IOAN ALIN TATU, STR.

HAIDUCULUI NR. 1, JUD. SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA TATU SADU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.01;
03.09.24; 26.01.01; 29.01.13

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 04161
(151) 19/06/2020
(732) HORATIU OLTEAN, STR.

GHIOCEILOR NR. 96, JUD. SIBIU,
MEDIAS, SIBIU, ROMANIA

(540)

VITROMETAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25

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

21. Perii (cu excepția pensulelor), veselă, sticlă
brută, sticlă ornamentală, sticlă neprelucrată,
sticlă imprimată, sticlă emailată, sticlă pictată,
sticlă semiprelucrată, cristaluri (sticlărie), sticlă
prelucrată parțial, căni din sticlă, sculpturi din
sticlă, ghivece de sticlă, farfurii din sticlă, sticlă
colorată decorativă, vaze din sticlă, figurine din
sticlă, statuete din sticlă, veselă din sticlă, dopuri
de sticlă, sticlă (materii prime), vase din sticlă,
ornamente din sticlă, articole de sticlărie, figurine
din sticlă colorată, căni fabricate din sticlă,
recipiente (baloane de sticlă), sfere ornamentale
din sticlă, sticlă de geam netezită, baloane de
sticlă (recipiente), flacoane de sticlă (recipiente),
sculpturi realizate din sticlă, mărgele din sticlă
semiprelucrată, sticle din sticlă (recipiente),
obiecte decorative (artistice) din sticlă.
35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate
și marketing, publicitate prin bannere,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate directă prin poștă.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea și conducerea
de workshop-uri.

───────

(210) M 2020 04164
(151) 19/06/2020
(732) LAPTE DE MIGDALE SRL, ALEEA

ZEFIRULUI NR- 7, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Almonderia

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

clase:
29. Lapte de migdale, lapte de migdale pentru
uz culinar, băuturi pe bază de lapte de migdale,
migdale, măcinate.

───────

(210) M 2020 04165
(151) 19/06/2020
(732) NATURMED CONCEPT SRL,

ALEEA PANSELEI NR. 6, BL. C3,
AP. 38, ET. 9, CAM. 2, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LINIA NATURMED
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(531) Clasificare Viena: 05.05.22; 19.11.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, verde deschis,
roşu, galben

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

3. Produse cosmetice naturale, parfumuri
naturale.
5. Suplimente nutritive fortifiante, care conțin
preparate parafarmaceutice, utilizate profilactic
și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive de uz veterinar, insecticide
de uz domestic.

───────

(210) M 2020 04166
(151) 19/06/2020
(732) BOGDAN SILVIU STREZA , STR.

SURORILOR NR. 87, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MALUL MĂRII

(531) Clasificare Viena: 18.04.02; 27.05.01;
26.01.16; 26.01.18

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2020 04168
(151) 20/06/2020
(732) ATLANTIS NETWORK SRL, STR.

PIERSICILOR NR. 78A, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BÉNÉFIQUE

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.15;
26.01.18; 27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produsede parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. 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.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────
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(210) M 2020 04169
(151) 20/06/2020
(732) COFFEE DENT INC.SRL, STR.

RAPSODIEI NR. 6, BL. 142B,
AP. 21, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100088, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

#GINGIA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.01.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (HEX=#ed9893),
maro (HEX=#af6868), negru
(HEX=#000000)

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

3. Pastă de dinți nemedicinală, apă de gură,
nu pentru scopuri medicale, pudră de curățat
dinții, produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților
21. Perii (cu excepția pensulelor), perii de dinți,
ață dentară.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04170
(151) 21/06/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

fiiGO

(531) Clasificare Viena: 03.04.11; 27.05.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
361C)

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

29. Carne şi produse din carne, peşte, nu
viu, fructe de mare, păsări, nu vii, carne de
vânat, extracte din carne, carne conservată,
mezeluri, produse din peşte, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe
şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi
pe bază de iaurturi, deserturi pe baza pe
fructe, deserturi pe bază de lapte, gustări
(chips-uri) pe bază de fructe, gustări (chips-
uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe
bază de legume, gustări (chips-uri) pe bază
de creveţi, batoane de fructe, legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt , iaurt şi alte
produse lactate, frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori
(substituenți) de lapte, produse din soia, proteină
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vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori
de brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de
ouă, porumb dulce, procesat, tofu, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe şi baze de supe,
supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, chiftele din pește, pârjoale
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
galbi (mâncare pe bază de carne la grătar),
salate cu carne de pasăre, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate preambalate constând în principal din
fructe de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate
pe bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri,
omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,

pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, produse
de cofetărie, ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut redus
de carbohidrați, deserturi (produse de cofetărie),
bomboane, prăjituri, biscuiți, gumă de mestecat,
îngheţată comestibilă, prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, glazuri, zahăr, înlocuitori de
zahăr, miere, produse apicole, de uz alimentar,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, arome
alimentare, altele decât uleiurile esenţiale,
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, propolis
de uz alimentar, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente, șerbeturi (produse
de cofetărie), amidon de uz alimentar, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), sosuri pentru
salată, sosuri pentru paste, maioneză, ketchup
de roşii, mirodenii, ierburi uscate, gheaţă (apă
îngheţată), feluri de mâncare bazate în special
pe orez, sushi, mâncăruri preparate bazate în
special pe paste, pizza, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.

───────
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(210) M 2020 04171
(151) 21/06/2020
(732) ANDREA-DIANA BIRKENHEUER-

MUNTEANU, STR. PROF. DR.
GHEORGHE MARINESCU NR. 3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

dMb ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 124
C)

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

9. Săculeți pentru ochelari, etuiuri de ochelari,
lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari de
soare, etuiuri pentru ochelari de soare, lănțișoare
pentru ochelari de soare, șnururi pentru ochelari
de soare, tocuri de ochelari de vedere, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari de vedere și de soare, cordoane
pentru ochelari.
21. Pânze pentru ștergerea ochelarilor, pânze
pentru ștergerea ochelarilor de vedere.
25. Curele (accesorii vestimentare), articole de
îmbrăcăminte, eșarfe pentru gât, șaluri și eșarfe,
eșarfe (articole de îmbrăcăminte), eșarfe de
purtat pe umeri, eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
26. Brelocuri decorative pentru ochelari, inele
pentru eșarfe, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane (șireturi) pentru îmbrăcăminte,
catarame pentru îmbrăcăminte, catarame pentru
centuri, catarame de curea, catarame (accesorii
pentru îmbrăcăminte), catarame de curea din
metale prețioase, catarame, nu din metale
prețioase (accesorii pentru îmbrăcăminte),
catarame pentru curele, din metale prețioase
(articole de îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 04172
(151) 21/06/2020
(732) S.C. SAM SMART SOLUTIONS

S.R.L., STR. ALEXANDRU GHICA
NR. 111, BL. 111, SC. A, AP. 7,
JUD. TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

Alabin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Cercetare privind analiza deșeurilor,
proiectare de echipamente pentru transportul
deșeurilor, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
şi serviciu și închiriere de software, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
consultanta it, servicii de consiliere si asigurare
de informatii, securitate, protecție și reconstituire
it, servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru controlul proceselor,
exploatare de date, servicii de actualizare de
programe de calculator, servicii de design
grafic pentru calculator, servicii de programare
de software de calculator, servicii de rețele
informatice, actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2020 04173
(151) 21/06/2020
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL ,

STR. CALEA DOBROGEI NR. 6,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
ROMANIA

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

(540)
ANCA MARIA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 04174
(151) 21/06/2020
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL ,

STR. CALEA DOBROGEI NR. 6,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
ROMANIA

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

(540)
ORANGE

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 04175
(151) 21/06/2020
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL ,

STR. CALEA DOBROGEI NR. 6,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
ROMANIA

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

(540)
RAVAK

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 04176
(151) 21/06/2020
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL ,

STR. CALEA DOBROGEI NR. 6,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL VLĂDOI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.11.18

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
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43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04177
(151) 21/06/2020
(732) SC DOMENIUL VLADOI SRL ,

STR. CALEA DOBROGEI NR. 6,
JUD. CONSTANŢA, MURFATLAR,
ROMANIA

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

(540)

FAMILIA VLĂDOI
Creatori de Vinuri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04; 02.01.01; 02.01.23

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────


