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Cereri Mărci publicate în 26/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00407 19/02/2020 SC SOVER OPTICA SRL SOVER OPTICA VEDERE FARA

FRONTIERE

2 M 2020 00723 19/02/2020 UAT Oraș Odobești Odobești orașul viilor domnești

3 M 2020 00910 19/02/2020 MONICA MIHAELA
GEOROCEANU

genius ARCHITETTURA &
DESIGN

4 M 2020 01193 19/02/2020 SC DICOR AGRO
TECHNOLOGY SRL

Dicor Agro Technology

5 M 2020 01194 19/02/2020 SC DICOR LAND SRL Dicor Parts Piese Utilaje Agricole

6 M 2020 01195 19/02/2020 SC FII MAI DESTEPT SRL MAIDESTEPT make it simple

7 M 2020 01221 19/02/2020 BALANCE TASTE SRL First, Coffee! CAFEA DE
SPECIALITATE

8 M 2020 01251 19/02/2020 REBECA PROD SRL La Dolcerie Atelier de Dulce

9 M 2020 01252 19/02/2020 TUDOR-GABRIEL FORNEA THE WINNER

10 M 2020 01253 19/02/2020 BOGDAN ALIN CEUCA SMART HOME CASE
INTELIGENTE

11 M 2020 01254 19/02/2020 INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC

Mai multă încredere, mai multe
descoperiri

12 M 2020 01255 19/02/2020 CLAUDIA-DORINA STROIE CLAUDIA OLARIU STROIE

13 M 2020 01256 19/02/2020 S.C. ELITE STEWARD SAS
S.R.L.

ELITE STEWARD SAS
SIGURANTA SI INCREDERE

14 M 2020 01257 19/02/2020 S.C. LA BACIUL SIBIAN
PRODBIO S.R.L.

Stroie BACIUL SIBIAN
SPECIALITĂȚI ARDELENEȘTI

15 M 2020 01258 19/02/2020 S.C. SEBY FOOD S.R.L. MERCUREAN EVENIMENTE -
DOMENIILE STREIULUI

16 M 2020 01259 19/02/2020 S.C. LA BACIUL SIBIAN
PRODBIO S.R.L.

Stroie BACIUL SIBIAN

17 M 2020 01260 19/02/2020 DAN-DUMITRU STROIE DUMITRU STROIE

18 M 2020 01261 19/02/2020 S.C. IDEA BANK S.A. Idea::myBank

19 M 2020 01262 19/02/2020 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. PELINIŢĂ PELIN de voie bună
viticola

20 M 2020 01263 19/02/2020 S.C. IDEA BANK S.A. Idea::WebAccount

21 M 2020 01264 19/02/2020 S.C. IDEA BANK S.A. Idea::WebCredit Card

22 M 2020 01265 19/02/2020 S.C. IDEA BANK S.A. Idea::WebCredit

23 M 2020 01266 19/02/2020 S.C. IDEA BANK S.A. Ideea::WebDepo
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01267 19/02/2020 CONSULTIA S.R.L. consultia ssm.ro

25 M 2020 01268 19/02/2020 POPESCU SILVIU Curierul de Râmnic

26 M 2020 01269 19/02/2020 PRUTUL SA PRUTUL HIGH OLEIC Omega 9

27 M 2020 01270 19/02/2020 CLOUD DISTRICT SRL CD CLOUD DISTRICT
PROPERTY SERVICES

28 M 2020 01271 19/02/2020 CASA LEBĂDA SRL

29 M 2020 01272 19/02/2020 CASA LEBĂDA SRL

30 M 2020 01273 19/02/2020 SCRISOFT IT SRL MIDRUB

31 M 2020 01274 19/02/2020 WEALTH HOUSE SRL The Takeovers

32 M 2020 01275 19/02/2020 SOLARLAB BRIGHT SRL SUNERGIZER

33 M 2020 01276 19/02/2020 CATALIN CHITES Schimbam numelui Roma-nia in
Dacia

34 M 2020 01278 19/02/2020 LAURENTIU PENCA METALIERO

35 M 2020 01279 19/02/2020 S.C. VERTIK TOGETHER SRL VERTIK

36 M 2020 01280 19/02/2020 JCPM OPERATIONAL SRL Pergola Boutique

37 M 2020 01281 19/02/2020 THE ICONIC ESTATE S.A. PIVNIȚELE RHEIN & CIE 1892

38 M 2020 01282 19/02/2020 SPRINT CAR DISTRIBUTION
SRL

SPRINT ...oriunde există mașini!

39 M 2020 01283 19/02/2020 AUREL BUNEA Agrobun

40 M 2020 01285 19/02/2020 PHILIP MORRIS PRODUCTS
SA

RESPONSIVE DRAW

41 M 2020 01286 19/02/2020 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

ALMALAND

42 M 2020 01287 19/02/2020 LIA-ADINA SILAGHI VASSARI BOUTIQUE

43 M 2020 01288 19/02/2020 SC UNICA FARM SRL UNICA farm

44 M 2020 01292 19/02/2020 SC ATLAS COMPANY SRL ATLAS COMPANY

45 M 2020 01293 19/02/2020 VASCO INDUSTRIAL CONSULT
SRL

GREEN VERUM

46 M 2020 01294 19/02/2020 ALIN-GHEORGHE COJOCARIU ALIN COJOCARIU BESPOKE
TAILORING

47 M 2020 01295 19/02/2020 LIRA DIP GROUP SRL PROSOAPE BIANCA

48 M 2020 01296 19/02/2020 LEONARD VASILE EVA SHOW

49 M 2020 01297 19/02/2020 LEONARD VASILE EVA SHOW

50 M 2020 01298 19/02/2020 ALEXANDRU-BOGDAN STOICA chocoland WE DO CHOCOLATE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
51 M 2020 01299 19/02/2020 S.C. GRAND EXPO IMPEX

S.R.L.
SPRING HOLIDAY

52 M 2020 01300 19/02/2020 BUG MARKETING SRL OacOac.ro

53 M 2020 01301 19/02/2020 LEONIDAS SECURITY SRL LEONIDAS SECURITY

54 M 2020 01302 19/02/2020 SC KEY OFFICE SRL CROAZIERE.NET Let's navigate

55 M 202001303 19/02/2020 KT & G Corporation CARNIVAL

56 M 2020 01304 19/02/2020 KT & G Corporation THIS

57 M 2020 01305 19/02/2020 YUMMY SNACKS SRL Yummy Sweets

58 M 2020 01306 19/02/2020 ORGANON ANALITYCS SRL ORGANON Analytics Accelerate
Growth
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(210) M 2020 00407
(151) 19/02/2020
(732) SC SOVER OPTICA SRL,

STR. VLAD DRACUL NR. 35,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031195, .BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOVER OPTICA VEDERE
FARA FRONTIERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse specifice pentru curățarea și
întreținerea ochelarilor respectiv, spray-uri, geluri
(soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari).
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), mașini și sisteme de șlefuit
lentile aeriene pe contur, mașini pentru blocajul
şi centrarea automată a lentilelor pentru ochelari,
mașini de șlefuit lentile aerinel, mașini de polizat,
frezat, găurit, scule/mașini de șlefuit, canelare.
9. Aparate și instrumente pentru optică
(compensarea vederii)/ aparate și instrumente
cocepute pentru a fi utilizate cu un ecran
independent de afișare sau cu un monitor,
rame pentru ochelari de vedere, ochelari
pentru lectură, ochelari de protecție, ochelari
pentru sport, ochelari de soare, ochelari anti-
orbire, parasolare tip clip-on pentru ochelari,
portocheiari, lupe, rame de probă.
10. Aparate, instrumente medicale folosite
pentru sănătatea ochilor și pentru ameliorarea
vederii/aparate pentru examinarea viciilor
de refracție, mobilier medical respectiv,
aparate, instrumente și accesorii pentru
investigația acuității vizuale, aparate pentru
examinări optometrjce și oftalmologice
(dispozitive medicale) autorefkeratometre,

autokeratometre, proiectoare de teste
medicale, optotipuri, biomicroscoape, foroptere,
tonometre, sjnoptofoare, perimetre, ecografe
oculare, pupildistmetre, truse de lentile,
rame de probă, stereoteste, oftalmoscoape,
retinoscoape, lupe binoculare, aparate pentru
măsurarea lentilelor oftalmice aeriene sau
lentilelor de contact, aparate pentru măsurarea
transmitanței luminoase a lentilelor și a
permeabilității la radiațiile ultraviolet, lensmetre
și autolensmetre, instrumentar pentru execuția,
montajul, calibrarea și reparația ochelarilor de
vedere,
ochelarilor de protecție sau ochelarilor de soare,
unități și combine oftalmologice, scaune speciale
pentru prescriptori, mobilier pentru cabinetul
oftalmologic, mobilier pentru atelierul sau salonul
de optică medicală, sisteme video de prezentare
(portabile sau fixe).
21. Microfibre (lavete pentru șters lentile).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, Servicii prestate
de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este să ofere asistență în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistență în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale,
consultanta acordata clienților în vederea
achiziției și servicii post-vânzare, consultanță
profesională cu privire la achiziționarea
(cumpărarea) pentru dotarea sau extinderea
dotării unităților de optică medicală, designul
și formatul de magazin, selectarea mobilierului
și dotărilor generale necesare, alegerea
modalităților de merchandising și advertising
adecvate zonei în care funcționează unitatea de
optică medicală, consultanță pentru publicitate și
informații comerciale, livrate în mediul fizic sau
în mediul online, servicii de comerț, servicii de
agenții de import-export, servicii de comerț cu
amănuntul și servicii de comerț online privind
produsele optice destinate îngrijirii vederii,
publicitate/ promovare, furnizarea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori (prin
media tradițională și/sau în mediul online) în
alegerea bunurilor și serviciilor asociate îngrijirii
vederii, demonstrații cu produse, servicii de
comparare a prețurilor, prezentarea produselor
în toate mediile de comunicare în scopul
comercializării, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comercjale sau publicitare, servicii
de publicitate și de promovare a vânzărilor,
organizarea de campanii de promovare,
publicitate pentru magazine și rețele de
magazine, proiectarea de materiale publicitare,
publicarea de texte publicitate, administrarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/02/2020

programelor de fidelizare a consumatorilor de
optică medicală.
37. Instalarea, întreținerea și repararea
echipamentelor, aparatelor și instrumentelor din
cabinetele de optometrie și/sau oftalmologie,
atelierele de optică medicală sau magazinelor de
optică medicală.
41. Instruirea comercială și tehnică a
personalului unităților de optică medicală.
44. Furnizarea de buletine informative și
informații, în formă tipărită și/sau în mediul
online, cu privire la îngrijirea vederii și sănătatea.

───────

(210) M 2020 00723
(151) 19/02/2020
(732) UAT Oraș Odobești, STR.

LIBERTĂȚII NR. 113, JUD.
VRANCEA, ODOBEȘTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Odobești orașul
viilor domnești

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.16;
07.01.01

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

clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate și marketing,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, servicii de agenții de
publicitate, organizarea de publicitate, publicitate
în reviste, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice publicitate directă prin poștă,
promovare (publicitate) de concerte, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare) de

spectacole de jocuri, administrare (organizare)
de activități culturale, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
ateliere organizate în scopuri culturale, centre de
divertisment, concursuri televizate, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment, divertisment de tipul
degustărilor de vinuri, divertisment on-line,
divertisment pe internet.

───────

(210) M 2020 00910
(151) 19/02/2020
(732) MONICA MIHAELA

GEOROCEANU, BDUL.
AEROGĂRII NR. 38A, ET. 2, AP.
14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

genius ARCHITETTURA
& DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
43. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────
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(210) M 2020 01193
(151) 19/02/2020
(732) SC DICOR AGRO TECHNOLOGY

SRL, STR. GALAȚI NR. 95, JUD.
GALAȚI, BRANISTEA, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

Dicor Agro Technology

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 27.05.04;
26.13.25; 29.01.12

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual,
incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
publicitate, lucrări de birou, strângerea la un loc,
în beneficiul terților unor produse din clasa 7
în special piese și utilaje agricole (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
emisiunilor de teleshoping, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01194
(151) 19/02/2020
(732) SC DICOR LAND SRL, STR.

GALAȚI NR. 95, JUD. GALATI,
BRANISTEA, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

Dicor Parts Piese
Utilaje Agricole

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 07.11.10;
15.07.01; 15.07.21; 29.01.13

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
publicitate, lucrări de birou, strângerea la un loc,
în beneficiul terților unor produse din clasa 7
în special piese și utilaje agricole (exceptând
transportul) pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
emisiunilor de teleshoping, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01195
(151) 19/02/2020
(732) SC FII MAI DESTEPT SRL, STR.

BRAILEI NR. 195, BL. B5, AP. 70,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

MAIDESTEPT make it simple

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.07.05

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
aparate de ras.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, piepteni și bureți, perii ( cu excepția
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curățare, bureți metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de
construcție), sticlărie, porțelan și faianță.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un loc în
beneficiul terților a produsele diverse (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze cât mai comod, servicii
asigurate de magazine en gross sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2020 01221
(151) 19/02/2020
(732) BALANCE TASTE SRL, STR.

ION LUCA NR. 7, ET. 3, AP. 13,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

First, Coffee! CAFEA
DE SPECIALITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 01.03.13; 01.03.15;
26.01.18; 26.11.10

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

30. Cafea, ceai, ciocolată caldă, produse din
cafea, produse de patiserie, îngheţată.
32. Produse alcoolice, produse nonalcoolice
(sucuri, apă, bere).

───────

(210) M 2020 01251
(151) 19/02/2020
(732) REBECA PROD SRL, STR.

DECEBAL NR. 64, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(540)
La Dolcerie Atelier de Dulce

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
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30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, drojdie, praf de copt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 01252
(151) 19/02/2020
(732) TUDOR-GABRIEL FORNEA,

STR. STOIAN MILITARU NR.
101, BL. 3, SC. F, ET.3, AP. 54,
SECTOR 4 , BUCURESTI, 040714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE WINNER

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

35. Publicitate, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, servicii de telemarketing,
producţia de clipuri publicitare, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
televizată, publicitate radio, publicitate online,
managementul afacerilor cu privire la artiști.
38. Telecomunicații, difuzarea programelor de
radio sau de televiziune, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, flux continuu (streaming)
de date, transmisia fără fir (wireless), transmisia
video la cerere, furnizarea accesului la bazele
de date, consultanţă în domeniul mass-
media, comunicații prin rețelele de fibră optică,
comunicații prin terminalele de calculator, servicii
de agenție de presă, comunicații radio, difuzarea
prin intermediul televizorului.
41. Producția de programe radio și de
televiziune, divertisment radio, divertisment
de televiziune, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, producții
de teatru, producții de film altele decât
filmele publicitare, servicii de studiouri de
film, organizarea, susținerea și prezentarea de
spectacole și concerte, servicii de impresariat
pentru spectacole și concerte, servicii de
festivaluri și evenimente culturale și artistice,
activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01253
(151) 19/02/2020
(732) BOGDAN ALIN CEUCA, STR.

EPURESTI NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013238, ROMANIA

(540)

SMART HOME
CASE INTELIGENTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25; 26.13.25

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

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2020 01254
(151) 19/02/2020
(732) INTERCONTINENTAL GREAT

BRANDS LLC, 100 DEFOREST
AVENUE, EAST HANOVER , NJ
07936, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mai multă încredere,

mai multe descoperiri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de panificație, preparate pe bază
de cereale, cereale pentru micul dejun, pâine,
pișcoturi, biscuiți dulci sau sărați, torturi,
napolitane, batoane de cereale, vafe, gofre,
prăjituri (produse de cofetărie), produse de
patiserie, miezuri de pâine, biscuit sau pateuri
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(produse de patiserie), produse de cofetărie,
înghețată și anume produse din înghețată,
deserturi și produse de patiserie congelate,
deserturi și produse de patiserie reci.

───────

(210) M 2020 01255
(151) 19/02/2020
(732) CLAUDIA-DORINA STROIE, SAT

JINA, JUD. SIBIU, COMUNA JINA
NR. 384, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
CLAUDIA OLARIU STROIE

(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).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01256
(151) 19/02/2020
(732) S.C. ELITE STEWARD SAS

S.R.L., CALEA PISCULUI NR. 10,
CONSTRUCTIA C2, INCINTA '' C ''
A CSN, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ELITE STEWARD SAS
SIGURANTA SI INCREDERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.16; 26.01.18; 29.01.13

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01257
(151) 19/02/2020
(732) S.C. LA BACIUL SIBIAN PRODBIO

S.R.L., SAT JINA, JUD. SIBIU,
COMUNA JINA NR. 384, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Stroie BACIUL SIBIAN
SPECIALITĂȚI ARDELENEȘTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 02.01.13;
03.04.11; 06.07.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, maro, galben,
gri, bej, alb, negru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, , oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată) (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01258
(151) 19/02/2020
(732) S.C. SEBY FOOD S.R.L.,

COMUNA BACIA NR. 182 E,
JUDEŢ HUNEDOARA, SAT TOTIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
MERCUREAN EVENIMENTE

- DOMENIILE STREIULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01259
(151) 19/02/2020
(732) S.C. LA BACIUL SIBIAN PRODBIO

S.R.L., COMUNA JINA NR. 384,
JUDEŢ SIBIU, SAT JINA, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Stroie BACIUL SIBIAN

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 03.04.11;
25.01.05; 25.01.09; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15; 07.01.09

(591) Culori revendicate:verde, maro, gri, bej,
negru, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01260
(151) 19/02/2020
(732) DAN-DUMITRU STROIE, COMUNA

JINA NR. 384, JUDEŢ SIBIU, SAT
JINA, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
DUMITRU STROIE

(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).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01261
(151) 19/02/2020
(732) S.C. IDEA BANK S.A.,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Idea::myBank

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01262
(151) 19/02/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PELINIŢĂ PELIN de
voie bună viticola

(531) Clasificare Viena: 25.01.15; 25.01.25;
02.07.04; 29.01.01; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01263
(151) 19/02/2020
(732) S.C. IDEA BANK S.A.,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Idea::WebAccount

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01264
(151) 19/02/2020
(732) S.C. IDEA BANK S.A.,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Idea::WebCredit Card

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01265
(151) 19/02/2020
(732) S.C. IDEA BANK S.A.,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Idea::WebCredit

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01266
(151) 19/02/2020
(732) S.C. IDEA BANK S.A.,

BULEVARDUL DIMITRIE POMPEI
NR. 5-7, ET. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Ideea::WebDepo

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01267
(151) 19/02/2020
(732) CONSULTIA S.R.L., STR.

FAGURULUI NR. 64T, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

consultia ssm.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(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)
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)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────
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(210) M 2020 01268
(151) 19/02/2020
(732) POPESCU SILVIU, STR. REGINA

MARIA NR. 1, BL. L, SC. C, AP.
8, JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, ROMANIA

(540)

Curierul de Râmnic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
06.07.08

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

16. Ziare, fotografii (tipărite), buletine
informative, ilustraţii, broşuri, reviste, publicaţii
periodice, tipărituri, publicaţii tipărite, papetărie,
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), hârtie, carton, cărţi, semne
de cărţi, semne de cataloage, cărţi de desen,
cărţi de scris sau colorat, postere, coperte,
felicitări, reprezentări şi reproduceri grafice,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, calendare, cataloage,
plicuri (papetărie), agende.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi
sustinerea colocviilor, concertelor, conferintelor,
congreselor, seminarelor, spectacolelor,
simpozioanelor, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, servicii de
reporteri de ştiri, prezentări cinematografice,
organizarea de competiţii (educaţie sau
amuzament), prezentări în sali cinematografice,
fotografie, planificarea petrecerilor, servicii
de publicare, publicarea cărţilor, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea textelor, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri

de publicitate sau culturale, scrierea de
texte, compunerea textelor, altele decât textele
publicitare, scrierea textelor, altele decât textele
publicitare, furnizarea articolelor de recreere,
informaţii despre posibilităţi de recreere, reviste,
publicaţii on-line, furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 01269
(151) 19/02/2020
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PRUTUL HIGH
OLEIC Omega 9

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.02.01

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

clase:
29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01270
(151) 19/02/2020
(732) CLOUD DISTRICT SRL, CALEA

DUDESTI NR. 155B, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CD CLOUD DISTRICT
PROPERTY SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01271
(151) 19/02/2020
(732) CASA LEBĂDA SRL, ŞOS.

BUCIUM NR. 23, JUD. IAŞI, IAŞI,
700280, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.07.06

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

clase:
2. Vopsele, finisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului,
materiale colorante.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 01272
(151) 19/02/2020
(732) CASA LEBĂDA SRL, ŞOS.

BUCIUM NR. 23, JUD. IAŞI, IAŞI,
700280, ROMANIA

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/02/2020

(531) Clasificare Viena: 03.07.06; 26.05.15
(591) Culori revendicate:negru, maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 01273
(151) 19/02/2020
(732) SCRISOFT IT SRL, STR.

LĂMÂIULUI NR. 4, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MIDRUB

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 01274
(151) 19/02/2020
(732) WEALTH HOUSE SRL, BD.

BUCURESTI NR. 2F, BLOC
15F, SC. F, ET.5, AP. 21, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
The Takeovers

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

35. Marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de

evenimente promoționale de marketing pentru
terți.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente de recreere,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment.

───────

(210) M 2020 01275
(151) 19/02/2020
(732) SOLARLAB BRIGHT SRL, STR.

GARII NR. 29, JUD. COVASNA,
TARGU SECUIESC, 525400,
COVASNA, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SUNERGIZER

(531) Clasificare Viena: 26.04.12; 27.05.01;
27.05.08

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

11. Colectoare solare pentru apă caldă, sisteme
presurizate pe principiu de termosifonare,
sisteme presurizate indirecte, colectoare solare
pentru apă caldă şi aport la încălzire,
sisteme presurizate directe, sisteme presurizate
separate.
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37. Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
pentru produsele cuprinse in clasa 11.

───────

(210) M 2020 01276
(151) 19/02/2020
(732) CATALIN CHITES, STR. CLUJ NR.

81, BL. 9, SC. A, AP. 33, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Schimbam numelui
Roma-nia in Dacia

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

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

───────

(210) M 2020 01278
(151) 19/02/2020
(732) LAURENTIU PENCA, ALE. SLT.

ADRIAN CARSTEA NR. 5, BL.
33A, SC. 1, ET. 4, AP. 26, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

METALIERO

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
27.05.11

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi

construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, confecţii (articole) metalice
folosite în construcţii.

───────

(210) M 2020 01279
(151) 19/02/2020
(732) S.C. VERTIK TOGETHER SRL,

STR. PROMOROACA NR. 7, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VERTIK

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

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#09428f), verde (HEX #dae722)

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

35. Consultanță în managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență privind managementul afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
analiza evaluării privind managementul
afacerilor, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, asistență comercială
în managementul afacerilor, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consiliere în domeniul managementului
afacerilor, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, servicii
de analiză în managementul afacerilor,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
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inclusiv prin internet, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, asistență
pentru întreprinderile comerciale privind
managementul afacerilor lor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor
privind francizarea, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
managementul afacerilor și consultanță în
materie de organizare a întreprinderii, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor.
36. Servicii de consultanță financiară, analiză
și consultanță financiară, servicii de informare
și consultanță financiară, servicii de consiliere
și consultanță financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii de
consultanță financiară și de investiții, analiză
financiară, analiză economică financiară, servicii
de analiză financiară, servicii de analiză și
cercetare financiară.

───────

(210) M 2020 01280
(151) 19/02/2020
(732) JCPM OPERATIONAL SRL,

STR. FREDERIC JOLIOT-CURIE
NR. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Pergola Boutique

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

43. Servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), restaurante pentru turiști, restaurante
(servirea mesei), snack-baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
baruri, servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 01281
(151) 19/02/2020
(732) THE ICONIC ESTATE S.A.,

STR. GĂGENI NR. 92, JUDEŢUL
PRAHOVA, 100137 PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)

PIVNIȚELE RHEIN & CIE 1892

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 24.01.12; 24.09.02

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01282
(151) 19/02/2020
(732) SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL, STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPRINT ...oriunde
există mașini!

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.09

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

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, produse cosmetice, loțiuni pentru păr,
pastă de dinți.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
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16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, materiale
plastice și rășini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, materiale de etanșare,
umplere și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii, materiale
pentru perii, materiale de curățare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlărie, porțelan și
faianță.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, mâncare pentru
animale, malț.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcții, reparații, instalații

───────

(210) M 2020 01283
(151) 19/02/2020
(732) AUREL BUNEA, STR. SERGENT

MAJOR CARA ANGHEL NR.
10, BL. C5, SC.B, ET. 7, AP.
74, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

Agrobun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.02.01;
26.02.07; 26.11.13

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din domeniul agricol, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse din domeniul agricol, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată de produse din industria agricolă, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale referitoare
la industria agricolă, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.
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───────

(210) M 2020 01285
(151) 19/02/2020
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

SA , QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHATEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RESPONSIVE DRAW

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

34. Vaporizator cu fir pentru țigări electronice
și dispozitive electronice pentru fumat, tutun,
brut sau prelucrat, produse din tutun, inclusiv
trabucuri, țigarete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigarete, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, snus, înlocuitori
de tutun (fără uz medical), articole pentru
fumători, inclusiv hârtie pentru țigarete și tuburi
pentru țigarete, filtre pentru țigarete, cutii pentru
tutun, tabachere și scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri,
bețe de tutun, produse din tutun pentru a fi
încălzite, dispozitive electronice și componentele
acestora pentru încălzirea țigaretelor sau a
tutunului în vederea eliberării de aerosoli
conținând nicotină pentru inhalare, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, dispozitive electronice pentru
fumat, țigarete electronice, țigarete electronice
ca substitut pentru țigaretele tradiționale,
dispozitive electronice pentru inhalarea nicotinei
ce conțin aerosoli, vaporizatoare orale pentru
fumători, produse din tutun și produse
substituibile tutunului, articole pentru fumători
pentru țigarete electronice, piese și accesorii
pentru produsele menționate anterior incluse în
clasa 34, dispozitive pentru stingerea țigaretelor
încălzite și trabucurilor precum și a bețelor
de tutun încălzite, carcase pentru țigarete
electronice reîncărcabile.

───────

(210) M 2020 01286
(151) 19/02/2020
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L. ,
STR. ROMANICIERILOR NR. 5, BL.
C 14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
ALMALAND

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.

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.
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.
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11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01287
(151) 19/02/2020
(732) LIA-ADINA SILAGHI , STR.

VICTORIEI NR. 78, AP. 15,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

VASSARI BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii
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de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
magazine fizice sau online de produse diverse,
gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-line
de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 01288
(151) 19/02/2020
(732) SC UNICA FARM SRL, STR.

NEGOIESCU NR. 74B, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

UNICA farm

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.03

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

clase:
5. Compoziții farmaceutice, creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, farmaceutice injectabile, produse
farmaceutice homeopate, elixiruri (preparate
farmaceutice),
substanțe farmaceutice dermatologice,
balsamuri de buze farmaceutice, produse
dermatologice

farmaceutice, preparate medicale, preparate
farmaceutice antiepileptice, preparate
astringente
(farmaceutice), produse farmaceutice
antidiabetice, produse farmaceutice
cardiovasculare, remedii naturale
și farmaceutice, șervețele umede impregnate cu
loțiuni farmaceutice.
35. Servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
40. Prepararea la comandă de produse
farmaceutice.
42. Testarea produselor farmaceutice, cercetare
privind produsele farmaceutice, inspecția
produselor
farmaceutice, evaluare de produse
farmaceutice, dezvoltare de produse
farmaceutice, servicii de dezvoltare
de produse farmaceutice, servicii pentru
evaluarea eficienței produselor farmaceutice,
dezvoltare de
preparate farmaceutice și medicamente,
realizare de teste clinice pentru produse
farmaceutice, servicii de
cercetare de laborator privind produsele
farmaceutice, furnizare de informații despre
rezultatele studiilor
clinice pentru produse farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informații
referitoare la produse farmaceutice, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare,
eliberare de produse farmaceutice, pe bază de
prescripţie medicală, consultanță și servicii de
informații
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la
produse farmaceutice.

───────
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(210) M 2020 01292
(151) 19/02/2020
(732) SC ATLAS COMPANY SRL, STR.

VOINICENILOR NR. 62, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540256,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
ATLAS COMPANY

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

7. Construcţii de clădiri.
───────

(210) M 2020 01293
(151) 19/02/2020
(732) VASCO INDUSTRIAL CONSULT

SRL, STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 35, PARTER, CAMERA
BIROU, SECTOR 1, , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - APIA S.R.L. ,
STR. ROMANICIERILOR NR. 5, BL.
C 14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)
GREEN VERUM

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
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.
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.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
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seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01294
(151) 19/02/2020
(732) ALIN-GHEORGHE COJOCARIU,

STR. GHEORGHE DOJA NR.
19, AP. 2A, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ALIN COJOCARIU
BESPOKE TAILORING

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 14.07.20;
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 01295
(151) 19/02/2020
(732) LIRA DIP GROUP SRL, STR.

TIMIȘOARA NR. 103-111,
CORP CLADIRE E6, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061327,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PROSOAPE BIANCA

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

5. Prosoape sanitare.
16. Prosoape de hârtie, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie pentru mâini.
24. Prosoape, prosoape turcești, prosoape de
baie, prosoape din frotir, prosoape pentru
copii, prosoape pentru față, prosoape de
plajă, prosoape pentru golf, prosoape de față,
prosoape cu glugă, prosoape de mâini, prosoape
de bucătărie, prosoape pentru șters sticlă,
prosoape mari de baie, prosoape de baie
mari, prosoape din materiale textile, prosoape
(textile) pentru plajă, prosoape de uscat vesela,
prosoape de șters paharele, prosoape din
bumbac japonez (tenugui], prosoape (textile)
pentru copii mici, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape de bucătărie
(materiale textile), prosoape textile pentru
uscarea părului, prosoape pentru față din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, lenjerie de casă, inclusiv
prosoape de față, prosoape de baie sub formă
de mănuși, prosoape de mâini confecționate
din materiale textile, prosoape din materiale
textile vândute la pachet, materiale textile pentru
utilizare în fabricarea prosoapelor, prosoape
sub formă de turban pentru uscarea părului,
prosoape de baie care se pot înfășura în jurul
corpului, prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
prosoape din material textil cu logo-uri ale
echipelor de fotbal american.
43. Servicii de închiriere de prosoape pentru
hoteluri.

───────
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(210) M 2020 01296
(151) 19/02/2020
(732) LEONARD VASILE , STR.

CÂLNIŞTE NR. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EVA SHOW

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

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

───────

(210) M 2020 01297
(151) 19/02/2020
(732) LEONARD VASILE , STR.

CÂLNIŞTE NR. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EVA SHOW

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

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

───────

(210) M 2020 01298
(151) 19/02/2020
(732) ALEXANDRU-BOGDAN STOICA,

STR. PUȚUL LUI ZAMFIR NR.
60, ET. MANSARDA, AP. 8-LOT
A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

chocoland WE
DO CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Ciocolată, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată cu ciocolată.

───────
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(210) M 2020 01299
(151) 19/02/2020
(732) S.C. GRAND EXPO IMPEX S.R.L.,

STR. VANATORI NR. 5-7-9-11, ET.
5, AP. 32, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SPRING HOLIDAY

(531) Clasificare Viena: 01.03.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04

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

clase:
35. 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, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
39. Servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, furnizare de
informații despre călătorii, în rețele globale
de calculatoare, organizarea de călătorii,
rezervări pentru călătorii, servicii de planificare
de călătorii, organizare și intermediere de
călătorii, organizare de transport și călătorii,
agenții de rezervare a călătoriilor, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de călătorii,
furnizare de informații despre transport și
călătorii, coordonarea organizării de călătorii
individuale și de grup, servicii de turism.

41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, furnizarea de instalaţii pentru fitness
şi exerciţii fizice, servicii de pregătire pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness), exploatarea
de bazine de inot.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
hoteliere, cazare temporară, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări de camere,
rezervare și închiriere de locuințe temporare,
furnizarea informațiilor online cu privire la
rezervări de hotel și rezervări de camere, servicii
de intermediere privind închirierea de camere
în hoteluri, servicii de închiriere de scaune,
mese, veselă şi lenjerie de masă, servicii de
închiriere de săli de reuniune, servicii furnizate
de cafenele, restaurante, baruri, cluburi de
noapte, bistrouri.

───────

(210) M 2020 01300
(151) 19/02/2020
(732) BUG MARKETING SRL, ALEEA

CONSTANTIN SILVESTRI NR. 6,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OacOac.ro

(531) Clasificare Viena: 03.11.12; 01.01.02;
02.09.01; 21.01.16; 21.01.25; 27.05.02;
27.05.17

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

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

5. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din domeniul jucăriilor, jocurilor, accesoriilor,
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articolelor şi produselor pentru copii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse în legătură cu jucării, jocuri,
accesorii, articole şi produse pentru copii, servicii
asociate magazinelor de vânzări cu amănuntul,
servicii asociate vânzării cu amănuntul prin
intermediul unei reţele computerizate, comenzi
şi vânzări online, organizarea şi asigurarea
unui site de internet pentru gruparea şi
prezentarea produselor şi serviciilor, asigurarea
unei baze de date cuprinzând produse
şi servicii oferite de terţi, ce poate fi
cercetată on-line, actualizarea si mentinerea
datelor in bazele de date computerizate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terţi, prezentarea produselor pentru
vânzarea acestora, publicitate, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comerţ cu amănuntul, închiriere de
spațiu publicitar online, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
38. Schimb electronic de mesaje prin linii de
chat, spații de chat și forumuri pe internet,
comunicare electronică prin spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, trimitere de mesaje
prin intermediul unui site web, trimitere, recepție
și retrimitere de mesaje electronice, transmiterea
e-mailurilor, furnizarea accesului la platforme
pentru comerț electronic pe internet.
42. Realizarea unei platforme de internet pentru
comerţ electronic, programare de software
pentru platforme de comerț electronic, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic.

───────

(210) M 2020 01301
(151) 19/02/2020
(732) LEONIDAS SECURITY SRL, STR.

SIBIU NR. 17, BL. Z5, ET. 8, AP.
49, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEONIDAS SECURITY

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 26.01.05;
26.01.16; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
încheierea de contracte de personal pe perioadă
determinată (recrutare personal).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 01302
(151) 19/02/2020
(732) SC KEY OFFICE SRL, STR.

MOŢILOR NR. 20-22, AP. 21,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
STEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CROAZIERE.NET
Let's navigate

(531) Clasificare Viena: 18.03.23; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde
turcoise

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 202001303
(151) 19/02/2020
(732) KT & G Corporation, BEOTKKOT-

GIL NR. 71, DAEDEOK-GU
, DAEJEON , REPUBLICA
COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARNIVAL

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────

(210) M 2020 01304
(151) 19/02/2020
(732) KT & G Corporation, BEOTKKOT-

GIL NR. 71, DAEDEOK-GU
, DAEJEON , REPUBLICA
COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THIS

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

34. Tutun, ţigări/ţigarete, ţigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.
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───────

(210) M 2020 01305
(151) 19/02/2020
(732) YUMMY SNACKS SRL, INTRAREA

BITOLIA NR. 32, DEMISOL,
CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L, BULEVARDUL CAROL I
NR.55-55BIS, PARTER
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Yummy Sweets

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
01.15.21; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 01306
(151) 19/02/2020
(732) ORGANON ANALITYCS SRL,

BDUL. TIMISOARA NR. 54, CORP
C5, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ORGANON Analytics
Accelerate Growth

(531) Clasificare Viena: 26.05.03; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
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transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────


