
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
19/11/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 26/11/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/11/2020

2

Cereri Mărci publicate în 26/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08375 19/11/2020 SC MINOS SUPPLIES SRL MINOS SUPPLIES

2 M 2020 08376 19/11/2020 RUXANDRA - TEODORA
COTRUȚĂ

SonoreWe

3 M 2020 08377 19/11/2020 ALPIN 57 LUX S.A. Transalpina GOLD PREMIUM
QUALITY

4 M 2020 08378 19/11/2020 SELEX TRADING SRL BEGA

5 M 2020 08379 19/11/2020 ADRIAN-COSMIN NASTASA
BOGDAN ZAHARIA

data revolt

6 M 2020 08380 19/11/2020 SC DELTA STUDIO SRL DELTASTUDIO LIFESTYLE
DESIGN INTERIOR

7 M 2020 08381 19/11/2020 SELEX TRADING SRL BUCUREȘTI

8 M 2020 08382 19/11/2020 SELEX TRADING SRL CIȘMIGIU

9 M 2020 08383 19/11/2020 SELEX TRADING SRL CLUB

10 M 2020 08384 19/11/2020 SELEX TRADING COLOANA

11 M 2020 08385 19/11/2020 VITAL AUTO SERVICE SRL VITAL AUTO SERVICE

12 M 2020 08386 19/11/2020 DIASAN MEDICAL SRL FRUMUSEŢEA TA ESTE
PROIECTUL NOSTRU

13 M 2020 08387 19/11/2020 DIASAN MEDICAL SRL PROJECT BEAUTY BY DR.
RUXANDRA SINESCU

14 M 2020 08388 19/11/2020 EUGENIA HONGU CARTIER REZIDENTIAL
OXYGEN DISTRICT

15 M 2020 08389 19/11/2020 SANDOR OTTO SZEP TDS JITP

16 M 2020 08390 19/11/2020 ALEXANDRA-ROZALIA MICU She is Mom THE COMMUNITY
OF SUCCESSFUL MOMS

17 M 2020 08391 19/11/2020 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC.

TimeLock

18 M 2020 08392 19/11/2020 CHEMARK ROM S.R.L. CONFERINȚA
FITOFARMACIȘTILOR DIN
ROMÂNIA

19 M 2020 08393 19/11/2020 CHEMARK ROM S.R.L. ÎMPREUNĂ CREȘTEM
ROMÂNIA

20 M 2020 08394 19/11/2020 LĂCRĂMIOARA STELEA Jurnalul lui Popescu

21 M 2020 08395 19/11/2020 TEATRUL DE REVISTĂ
"CONSTANTIN TĂNASE"

Festivalul de Teatru STELA
POPESCU

22 M 2020 08396 19/11/2020 LIVIU-ANDREI RACOVITA IHATEPINK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 08397 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Medical

24 M 2020 08398 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Archviz

25 M 2020 08399 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Architecture

26 M 2020 08400 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT

27 M 2020 08401 19/11/2020 URBAN VISION CONSULTING
SRL

URBANVISION

28 M 2020 08402 19/11/2020 AZURO UNIVERSAL S.R.L. Alphix

29 M 2020 08403 19/11/2020 MENG JIE SRL Casa Pucioasa

30 M 2020 08404 19/11/2020 NICOLETA ANDA GINA
NEACSU

FABRICA DE DARURI

31 M 2020 08405 19/11/2020 SCA VASILIU SI MICLEA LEGISLAŢIA MUNCII PE
ÎNTELESUL TUTUROR

32 M 2020 08406 19/11/2020 HOTELIERA H Hoteliera

33 M 2020 08407 19/11/2020 SIMACEK FACILITY SERVICES
RO SRL

SIM Green Alegerea naturală.

34 M 2020 08408 19/11/2020 SIMACEK FACILITY SERVICES
RO SRL

35 M 2020 08409 19/11/2020 SARTOROM IMPEX SRL SARTOROM 1991-2021

36 M 2020 08410 19/11/2020 FLORIAN MARIUS VISALOM VS BEAUTY TRENDS
Frumuseţe fără niciun
compromis. 100% în orice!

37 M 2020 08411 19/11/2020 ETEX BUILDING
PERFORMANCE S.A.

STRATEX

38 M 2020 08412 19/11/2020 ECONECT STORE SRL ECONECT STORE

39 M 2020 08413 19/11/2020 MF & STAN IMPORT SRL MF & STAN IMPORT

40 M 2020 08414 19/11/2020 SC IDEAL CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL

mobo

41 M 2020 08415 19/11/2020 LOGICOM SOFTWARE SRL HC
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(210) M 2020 08375
(151) 19/11/2020
(732) SC MINOS SUPPLIES SRL,

BULEVARDUL BASARABIA
NR. 250, PAVILION CENTRAL,
CAMERA 24, ET 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MINOS SUPPLIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13; 25.01.05

(591) Culori revendicate:roșu, 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.
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.

───────

(210) M 2020 08376
(151) 19/11/2020
(732) RUXANDRA - TEODORA

COTRUȚĂ, STR. BABANOVAC
NR. 16, BL. 23, AP. 57, SECTOR
3, BUCURESȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SonoreWe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13; 26.01.01; 26.01.04

(591) Culori revendicate:alb, roșu (Pantone
#ED4E6B), portacaliu (Pantone
#F77846)

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, administrare a afacerilor pentru interpreţi
de muzică, administrare a afacerilor pentru
muzicieni, administrare în materie de activităţi de
marketing, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, administrarea
vânzărilor, asistenţă comercială cu privire la
imaginea comercială, managementul activităţilor
de impresariat artistic, organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
de promovare, publicitate pentru bunurile şi
serviciile altor comercianţi, care dau posibilitatea
clienţilor să vizualizeze şi să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianţi, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de comerţ cu
amănuntul online pentru muzică descărcabile şi
preînregistrate, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
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instrumentelor muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică
41. Educație, instruire, divertisment, activități
culturale, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, reprezentații de
muzică live, publicare de lucrări muzicale,
organizare de divertisment muzical, servicii de
educație muzicală, organizare de concursuri
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizarea de evenimente culturale și artistice
43. Servicii de cafenea

───────

(210) M 2020 08377
(151) 19/11/2020
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46,
JUDEȚUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Transalpina GOLD
PREMIUM QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.12; 06.01.02

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

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
grăsimi comestibile
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață [apă înghețată], produse
de patiserie și cofetărie, sare, condimente,
mirodenii

───────

(210) M 2020 08378
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BEGA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08379
(151) 19/11/2020
(732) ADRIAN-COSMIN NASTASA,

STR. BUDILA NR 12, ET3, AP.
3A4, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BOGDAN ZAHARIA, STR.
GHEORGHE PATRASCU NR.
14, BL. 9B, SC.2, ET. 1, AP.
46, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

data revolt
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

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

───────

(210) M 2020 08380
(151) 19/11/2020
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR. 18, ET.
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DELTASTUDIO LIFESTYLE
DESIGN INTERIOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.04.18

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

21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sa semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08381
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD, IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BUCUREȘTI

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08382
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CIȘMIGIU

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08383
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CLUB

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08384
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
COLOANA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08385
(151) 19/11/2020
(732) VITAL AUTO SERVICE SRL,

SPLAIUL UNIRII NR.3E, JUD.
ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
VITAL AUTO SERVICE

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

37. Vopsirea automobilelor, şlefuirea
automobilelor, întreţinerea automobilelor
gresarea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
reparaţii de automobile finisare de
automobile, spălarea autovehiculelor, lubrifierea
automobilelor, curăţarea automobilelor, curăţare
completă pentru automobile, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, reparaţii auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii pentru
automobile, reparaţii şi întreţinere de automobile,
servicii de spălare de autovehicule, curăţare
şi spălare a autovehiculelor, servicii de schimb
de ulei pentru autovehicule, servicii de curăţare
pentru autovehicule terestre, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparaţii), întreţinere
şi reparare de transmisii automate, tuning
pentru electromotoare şi motoare de automobile,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice şi electronice în automobile, reparaţii
sau întreţinere de autovehicule cu două
roţi furnizare de informaţii privind repararea
sau întreţinerea de automobile, întreţinerea
de piese şi accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, întreţinere şi reparaţii de

autovehicule pentru transportul de pasageri,
reparaţie, întreţinere, alimentare cu carburant
şi încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparaţii şi finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terţi, verificare de automobile
şi de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreţinere şi de reparaţie, echilibrarea
anvelopelor, întreţinerea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului
repararea pompelor,
încărcarea bateriilor la vehicule, vopsirea,
interioară şi exterioară, instalarea,întreţinerea
şi reparaţia masinilor, instalarea şi repararea
elevatoarelor,
instalarea şi repararea ascensoarelor,
încaracarea maşinilor electric, servicii
deelectricieni, tratament anticoroziv pentru
vehicule.

───────

(210) M 2020 08386
(151) 19/11/2020
(732) DIASAN MEDICAL SRL, STR.

DUETULUI NR.6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FRUMUSEŢEA TA ESTE
PROIECTUL NOSTRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii de chirurgie plastică, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, examinare
medicală (scrining), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală, servicii de terapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
medicină alternativă.

───────
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(210) M 2020 08387
(151) 19/11/2020
(732) DIASAN MEDICAL SRL, STR.

DUETULUI NR.6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROJECT BEAUTY BY
DR. RUXANDRA SINESCU

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

clase:
44. Servicii de chirurgie plastică, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, examinare
medicală (scrining), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală, servicii de terapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2020 08388
(151) 19/11/2020
(732) EUGENIA HONGU, STR.

ZORILOR, SAT FILIPEŞTI, JUD.
BACĂU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
CARTIER REZIDENTIAL

OXYGEN DISTRICT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 08389
(151) 19/11/2020
(732) SANDOR OTTO SZEP, STR.

SANDOR TOTH NR. 1, BL. 2, AP.
10, JUD. ARAD, ARAD, 310117,
ARAD, ROMANIA

(540)

TDS JITP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.25; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.17; 26.01.18; 29.01.14

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
19/11/2020

(210) M 2020 08390
(151) 19/11/2020
(732) ALEXANDRA-ROZALIA MICU,

STR. ION CAMPINEANU NR.
33, BL. 3, SC. 2, ET. 1, AP.
37, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

She is Mom THE COMMUNITY
OF SUCCESSFUL MOMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
239C), gri închis (Pantone PMS 432C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08391
(151) 19/11/2020
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., 255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO, CANADA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TimeLock

(300)
Prioritate invocată:
564365/04-06-2020/CZ

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

5. Produse farmaceutice și preparate
parafarmaceutice umane și veterinare, produse
cosmetice medicale pe bază de substanțe
naturale, preparate multivitamine și băuturi
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical, plante medicinale, extracte de plante
și tincturi suplimentate cu vitamine, minerale
și oligoelemente, medicamente pe bază de
plante pentru slăbire, pentru întărirea corpului,
regenerarea forțelor și eliminarea stresului,
pentru întărirea părului și a unghiilor, preparate
terapeutice pe bază de plante pentru băi,
balsamuri de plante pentru scopuri medicale,
vinuri medicinale, întărirea și stimularea
băuturilor de uz medical, tablete și capsule pe
bază de plante, suplimente alimentare de uz
medical.

───────
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(210) M 2020 08392
(151) 19/11/2020
(732) CHEMARK ROM S.R.L., STR. C-

TIN BRANCOVEANU NR. 34A,
BL.15, SC.A, AP. 5, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CONFERINȚA
FITOFARMACIȘTILOR

DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

35. Publicitate, administrare de afaceri, servicii
de redactare, afișaj, difuzare de anunțuri,
prezentare de produse, distribuire de prospecte
și mostre în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, cercetări pentru afaceri,
studii de piață, publicare de texte publicitare,
organizare de expoziții cu scop comercial sau
antreprenorial, organizare de târguri comerciale,
publicitate online, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing promoțional,
campanii de marketing, publicitate și marketing,
promovarea vânzărilor pentru terți, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, redactare de texte publicitare,
dezvoltare și coordonare de proiecte de
voluntariat pentru organizațiile caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii

de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri.
41. Servicii de divertisment, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, instruire, împrumut de cărți și
publicații periodice, divertisment de radio
și televiziune, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de colocvii, organizare și coordonare de
concerte, organizare și coordonare de
competiții, organizare și coordonare de
prelegeri, organizare și coordonare de jocuri,
organizare de examene pedagogice, informații
în materie de divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de reprezentații în
direct, planificarea de recepții (divertisment),
formare practică (demonstrație), organizarea
și conducerea de workshop-uri, rezervare de
locuri pentru spectacole, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, fotografie,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
de agenții de bilete (divertisment), scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, antrenament (instruire), furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
îndrumare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
instruire prestate cu ajutorul simulatoarelor,
organizare de evenimente, organizare de
evenimente dedicate specialistilor din industria
de protecție a plantelor.

───────
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(210) M 2020 08393
(151) 19/11/2020
(732) CHEMARK ROM S.R.L., STR. C-

TIN BRANCOVEANU NR. 34A,
BL.15, SC. A, AP. 5, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ÎMPREUNĂ
CREȘTEM ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.18;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

35. Publicitate, administrare de afaceri, servicii
de redactare, afișaj, difuzare de anunțuri,
prezentare de produse, distribuire de prospecte
și mostre în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, cercetări pentru afaceri,
studii de piață, publicare de texte publicitare,
organizare de expoziții cu scop comercial sau
antreprenorial, organizare de târguri comerciale,
publicitate online, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing promoțional,
campanii de marketing, publicitate și marketing,
promovarea vânzărilor pentru terți, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, redactare de texte publicitare,
dezvoltare și coordonare de proiecte de
voluntariat pentru organizațiile caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii

de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri.
41. Servicii de divertisment, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, instruire, împrumut de cărți și
publicații periodice, divertisment de radio
și televiziune, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de colocvii, organizare și coordonare de
concerte, organizare și coordonare de
competiții, organizare și coordonare de
prelegeri, organizare și coordonare de jocuri,
organizare de examene pedagogice, informații
în materie de divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de reprezentații în
direct, planificarea de recepții (divertisment),
formare practică (demonstrație), organizarea
și conducerea de workshop-uri, rezervare de
locuri pentru spectacole, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, fotografie,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
de agenții de bilete (divertisment), scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, antrenament (instruire), furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
îndrumare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
instruire prestate cu ajutorul simulatoarelor,
organizare de evenimente, organizare de
evenimente dedicate specialiștilor din industria
de protecție a plantelor.

───────
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(210) M 2020 08394
(151) 19/11/2020
(732) LĂCRĂMIOARA STELEA, STR.

EUROPA NR. 3BIS, BL. J2, SC. A,
ET. 2, AP. 203, JUD. ILFOV, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Jurnalul lui Popescu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.05; 02.01.23;
25.01.05; 25.01.09; 25.01.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben, gri

(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,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
producție de emisiuni de teleshopping, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing.
38. Difuzare de emisiuni televizate, difuzare
audio, difuzare video, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de material audio și video pe

internet, transmisii video, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Educație și instruire, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, difuzare de materiale
educative, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, servicii pentru difuzarea de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video.

───────

(210) M 2020 08395
(151) 19/11/2020
(732) TEATRUL DE REVISTĂ

"CONSTANTIN TĂNASE", CALEA
VICTORIEI NR. 33, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Festivalul de Teatru
STELA POPESCU

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

41. Organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
festivaluri pentru divertisment producții de teatru,
producția pieselor de teatru, management artistic
de teatru, producție de spectacole de teatru,
servicii de producție de teatru, producție de
piese de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
publicarea de scenarii de teatru, prezentare
de piese de teatru, regizare de piese de
teatru, prezentare de spectacole de teatru,
servicii de regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, organizare, realizare și prezentare de
reprezentații de teatru, servicii de rezervare
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de bilete pentru teatru, servicii de agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, servicii de
rezervare la teatru, servicii de rezervare de
bilete (de teatru), furnizare de instalații de
teatru, închiriere de dispozitive pentru iluminarea
scenelor de teatru, închirirere de aparate de
iluminat pentru teatru, închiriere de costume
(teatru sau baluri mascate), organizarea de
spectacole muzicale, organizarea spectacolelor
(divertisment), organizarea de spectacole
de dans, organizarea de spectacole de
balet, planificarea de spectacole, organizarea
de spectacole muzicale live, producție de
spectacole, organizare de spectacole vizuale,
regizare de spectacole muzicale, spectacole
de revistă oferite în săli de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole muzicale, producție de spectacole
scenice, producție de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de spectacole de televiziune, divertisment,
divertisment muzical, divertisment teatral,
divertisment radiofonic, divertisment televizat,
divertisment interactiv, divertisment pe internet,
divertisment în direct, divertisment on-line,
servicii de divertisment, divertisment de tipul
concertelor, servicii de divertisment interactiv,
organizare de divertisment muzical, divertisment
de tipul turneelor, centre de divertisment,
producție de spectacole de revistă în fața unui
public în direct, publicare de cărți educative,
publicare de cărți, publicare multimedia de cărți,
publicare și editare de cărți, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți și recenzii, publicare
de reviste și cărți, editare de cărți și recenzii,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
publicare de cărți de muzică, publicare de cărți
instructive, servicii ale studiourilor de înregistrări
privind producerea de discuri audio, publicare de
texte sub formă de cd-rom-uri, producție de film
pe dvd și cd-rom, editare de publicații, publicare
de texte, redactare de texte, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, editare de texte
scrise, publicare de texte educative, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, editare muzicală.

───────

(210) M 2020 08396
(151) 19/11/2020
(732) LIVIU-ANDREI RACOVITA,

STR. NICOLAE TONITZA, NR.
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
IHATEPINK

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

25. Îmbrăcăminte.
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,
producție de emisiuni de teleshopping, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing., regruparea în
avantajul terților a articolelor de imbrăcăminte,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
38. Difuzarea de emisiuni televizate, difuzare
audio, difuzare video, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de material audio și video pe
internet, transmisii video, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Educație și instruire, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, difuzare de materiale
educative, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, servicii pentru difuzarea de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
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servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video.

───────

(210) M 2020 08397
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială

şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08398
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Archviz

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
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şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08399
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Architecture

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08400
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────
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(210) M 2020 08401
(151) 19/11/2020
(732) URBAN VISION CONSULTING

SRL, STR. COSTACHE CONACHI
NR. 12, CAMERA. 1, BL. 6C, ET.
1, AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

URBANVISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.06

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

42. Planificare în domeniul urbanismului, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului.

───────

(210) M 2020 08402
(151) 19/11/2020
(732) AZURO UNIVERSAL S.R.L., STR.

ECATERINA TEODOROIU NR.
25, CORP A, CAMERA 2, JUDEŢ
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Alphix

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, folie de (aluminiu,
sârmă din alumini, oţel cornier, nicovale, nicovale
(portabile), cuiere pentru genţi din metal, bare

de sprijin metalice pentru căzi, dispozitive
de tensionare a curelelor metalice, dispozitive
metalice de fixare a curelelor, bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, colţare metalice pentru
construcţii, colţare metalice pentru mobilă,
ramificaţii metalice pentru ţevi, alamă, brută sau
semiprelucrată, aliaje de sudură, bronz, bronzuri
(piese de artă), catarame din metal comun
(feronerie), materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, ferestre batante din metal, casete pentru
bani (metalice sau nemetalice), fontă de oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, lanţuri metalice,
lăzi metalice /containere metalice, fier cromat,
minereuri de crom, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt, brut, coliere metalice pentru fixarea
ţevilor, metale comune, în formă brută sau
semiprelucrată.
7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, aparate de tăiere cu
arc electric, aparate de sudură cu arc electric,
osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, agitatoare, site de cenuşă
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(maşini), dispozitive de curăţare cu abur, maşini
şi aparate pentru curăţare, electrice, motoare
cu aer comprimat, maşini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), instalaţii de condensare,
biele pentru maşini, motoare, cabluri de
comandă pentru maşini, motoare, mecanisme de
comandă pentru maşini, motoare, elemente de
comandă hidraulice pentru maşini, motoare.
11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului/
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător de
aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a aerului,
echipamente şi utilaje pentru purificarea aerului,
reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/sterilizator
de aer, supapă de aer pentru dispozitiv de
încălzire cu abur, aparat, dispozitiv de filtrare
pentru acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumină
pentru acvariu, dispozitiv automat de descărcare
a cenuşii, cuptorul brutarului, accesorii baie,
facilităţi de baie/echipament sanitar pentru baie,
cadă de baie, trompetă pentru cadă bidet,
dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet, tub
de cazan al dispozitivului de încălzire (tub),
maşină de coacere pâine, prăjitor de pâine/
prăjitor de pâine, maşină de fabricat pâine,
radiator central, lanternă chineză, cameră curată
(instalaţii sanitare), aparat de cafea electric,
echipamente şi aparate de gătit, aragaz/
ustensile de gătit, ustensile de gătit electrice,
blat electric, echipamente şi dispozitive de răcire,
dispozitive şi maşini de răcire, dispozitiv de
răcire lichid, dispozitiv de răcire a tutunului,
dispozitiv de răcire cu apă, echipamente pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, dispozitiv
de dezodorizare, nu pentru uz personal/
dispozitiv de dezodorizare, nu pentru uz
personal, dispozitiv de uscare, echipamente
de dezinfectare, echipamente de dezinfecţie
medicală, dezinfectant utilizat în magazinul
de toalete /distribuitorul de toalete dezinfectat,
stropitor de irigare prin picurare (accesorii pentru
irigare), dispozitiv de uscare, echipamente şi
dispozitive de uscare, uscare pentru furaje şi
echipamente de alimentare /dispozitiv de uscare
a furajelor.
16. Foi absorbante de hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, timbre de
adresă, benzi adezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, benzi adezive pentru papetărie
sau pentru uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume/albume, cârduri
de anunţuri (papetărie), aquarelles/acuarele
(tablouri) /acuarele (tablouri), pungi (plicuri,
pungi) din hârtie sau materiale plastice, pentru
ambalare, bannere de hârtie, panglici cu
coduri de bare, benzi de legare ( legare
de carte ), planuri, aparate şi maşini de

legat cărţi (echipament de birou), material
de legare a cărţilor, plicuri de sticle de
hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii de hârtie sau carton,
calendare, cataloage, clipuri pentru deţinătorii
insignelor de nume (cerinţe pentru birou),
pânză pentru legătorie/legătorie pânză, suporturi
de hârtie, hârtie de copiat (papetărie), huse
(papetărie)/ambalaje (papetărie), covoraşe de
birou, desktop dulapuri de papetărie (articole
de birou), diagrame, fişiere de documente
(papetărie), suport de documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, planşe
de desen, electrotipuri, maşini de etanşare a
plicurilor pentru birouri, plicuri (papetărie), fişiere
(rechizite de birou), standuri pentru degete
(articole de birou), fluturaşi, foldere pentru hârtii/
sacouri pentru hârtii, formulare , tipărite, franking
maşini de birou utilizare/poştale de metru pentru
birou.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), arnestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii pentru pâine, mături, perii electrice,
cu excepţia componentelor maşinilor, găleţi
realizate din împletituri, busturi din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ceramică
pentru uz casnic, oale de noapte, ornamente
chinezeşti, instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat , clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe ,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte , cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, piepteni, piepteni electrici,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, seturi de oale pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit,
neelectrice, ustensile cosmetice.
35. Publicitate/publicitate, administrarea
programelor de fidelizare destinate circulaţiei,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, publicitate prin corespondenţă,
producţie de filme publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar, închiriere de timp publicitar pe mijloace
de comunicare, licitaţie, închiriere de panouri
publicitare ( panouri publicitare), contabilitate,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, anchete de afaceri, servicii de
intermediere a afacerilor legate de potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
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care au nevoie de finanţare, afaceri de
consultanţă de management, managementul
afacerilor hotelurilor, servicii de gestionare
a proiectelor de afaceri pentru proiecte de
construcţii, consultanţă profesională în afaceri,
furnizarea de informaţii comerciale, furnizarea
de informaţii comerciale prin intermediul unui
site web, servicii de agenţii de informaţii
comerciale, servicii de intermediere comercială,
furnizarea de informaţii comerciale şi de
afaceri, gestionarea computerizată a fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
publicitară, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, analiza preţului
de cost, demonstrarea bunurilor, publicitate
prin poştă directă, diseminarea de materiale
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
prezentări de modă în scopuri promoţionale,
servicii de agenţii de import-export, facturare,
servicii de amenajare în scopuri publicitare, studii
de piaţă, marketing, modelare pentru publicitate
sau promovare a vânzărilor, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, birou maşini
şi echipamente de închiriere, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru muzică şi filme
descărcate şi preînregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărători şi vizualizarea de bunuri şi servicii.

───────

(210) M 2020 08403
(151) 19/11/2020
(732) MENG JIE SRL, LINIA DE

CENTURA NR. 17, SPATIUL
COMERCIAL NR. 183, HALA A,
COMPLEX COMERCIAL CHINA
TOWN, JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Casa Pucioasa

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

24. Steguleţe (textile) pentru bebeluşi, banere
din material textil sau plastic (produse),
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
mănuşi de baie, pături pentru pat, huse

pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, huse draperii pentru pat,
brocart, stambă, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, ţesătură, apărători laterale pentru
pătuţurile de copii (lenjerie de pat), pânze
de bumbac, crep (ţesătură), crepon, suporturi
pentru draperii din material textil, draperii din
material textil sau plastic, damasc, scutece
din pânză, perdele pentru uşi, material elastic
ţesut, ţesătură din esparto, pânză, pânze pentru
utilizare la produsele textile, prosoape de faţă
din material textil, ţesături din fibră de sticlă
pentru uz pentru utilizare la produsele textile,
flanel (ţesătură), molton (pânză), huse din plastic
pentru mobilă /huse din plastic pentru mobilă,
huse din material textil pentru mobilă, finet/
barhet, tifon (ţesătură), ţesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, ţesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz
casnic, ţesătură tricotată, etichete din material
textil, pânze pentru lenjerii, marabu (ţesătură),
huse pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, dosuri de perne,
feţe de perne, suporturi pentru farfurie din
material textil, ţesătură de stambă imprimată,
pături imprimate din material textil, ţesătură de
ramie, ţesătură de mătase artificială, cearşafuri
(textile), perdele de duş din material textil sau
plastic, mătase (ţesătură), ţesături de mătase
pentru imprimarea de modele, saci de dormit
pentru bebeluşi, protecţii pentru masă din
material textil, material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi /tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână /ţesătură de lână, zefir (ţesătură).

───────

(210) M 2020 08404
(151) 19/11/2020
(732) NICOLETA ANDA GINA NEACSU,

STR. RACARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, AP. 78, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FABRICA DE DARURI
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Strângere de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donaţiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donaţiilor monetărej, colectare de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
pentru binefacere şi strângere de fonduri, servicii
de educaţie şi instruire.
43. Cazare temporară şi servicii de alimentaţie,
asigurarea de hrană şi băuturi.

───────

(210) M 2020 08405
(151) 19/11/2020
(732) SCA VASILIU SI MICLEA, STR.

TELEAJEN NR. 8, PARTER, AP. 1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021467,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGISLAŢIA MUNCII PE
ÎNTELESUL TUTUROR

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

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

45. Servicii juridice, servicii de informaţii juridice,
furnizarea de informaţii juridice.

───────

(210) M 2020 08406
(151) 19/11/2020
(732) HOTELIERA, B-DUL ALEXANDRU

LAPUSNEANU NR.114, BL. X1,
SCARA A, ET. 2, AP. 9, CAMERA
1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

H Hoteliera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.05.01

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

clase:
39. Servicii de turism.

───────

(210) M 2020 08407
(151) 19/11/2020
(732) SIMACEK FACILITY SERVICES

RO SRL, PIATA 14 IULIE NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SIM Green Alegerea naturală.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
115c), verde (Pantone 7732 c)

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

31. Plante.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.
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───────

(210) M 2020 08408
(151) 19/11/2020
(732) SIMACEK FACILITY SERVICES

RO SRL, PIATA 14 IULIE NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 4294c),
verde (Pantone 357c)

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

6. Garduri metalice.
21. Suporturi pentru flori și plante (aranjamente
florale).
31. Plante.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.

───────

(210) M 2020 08409
(151) 19/11/2020
(732) SARTOROM IMPEX SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI - MĂGURELE NR.
232, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SARTOROM 1991-2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis, albastru inchis, bleumarin,
negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrare de afaceri, asistență comercială
în managementul afacerilor, campanii de
marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, management de afaceri
comerciale, marketing comercial (în afară
de comercializare), organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de demonstrații în scopuri comerciale,
organizare de demonstrații în scopuri publicitare,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), organizare de târguri
comerciale, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, planificare de
strategii de marketing, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
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reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de marketing, servicii de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă.

───────

(210) M 2020 08410
(151) 19/11/2020
(732) FLORIAN MARIUS VISALOM,

STR. NAVIGATIEI NR. 52, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VS BEAUTY TRENDS
Frumuseţe fără niciun

compromis. 100% în orice!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

(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, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică și de înfrumuseţare pentru oameni,
foarfeci, ondulatoare, perii, placi (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 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 08411
(151) 19/11/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

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

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

(540)
STRATEX

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

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

───────

(210) M 2020 08412
(151) 19/11/2020
(732) ECONECT STORE SRL, CAL.

VITAN NR. 221, BL. 9, SC. 1,
ET. 8, AP. 43, CAM. 3, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ECONECT STORE
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(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 deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
calculat, computere şi 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.

───────

(210) M 2020 08413
(151) 19/11/2020
(732) MF & STAN IMPORT SRL, CAL.

VITAN NR. 221, BL. 9, SC. 1,
ET. 8, AP. 43, CAM. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MF & STAN IMPORT

(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 deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
calculat, computere şi 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.

───────

(210) M 2020 08414
(151) 19/11/2020
(732) SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL, STR. PRINCIPALA NR. 116,
JUDEȚUL COVASNA
, SAT LEMNIA, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

mobo

(531) Clasificare Viena:
03.11.12; 27.05.01

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

20. Paturi, paturi-canapea, paturi divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spumă, saltele pentru copii, perne (de
dormit), topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele
decât cele de uz medical.
24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
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așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor
din clasele 20 si 24, 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 de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
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 08415
(151) 19/11/2020
(732) LOGICOM SOFTWARE SRL,

STR. COZIEI NR. 26C, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330069,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
HC

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

2. Tonere pentru imprimante și fotocopiatoare.
9. Calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, dispozitive periferice de calculator,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), aplicații software
descărcabile, aplicații software, software pentru
servere de aplicații, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date.

───────



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/08296 din 16.11.2020,  publicată la data de 23.11.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM (cerere de inregistrare dublată cu numaurl M 2020/08273 din data 16.11.2020).  



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/08298 din 16.11.2020,  publicată la data de 23.11.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  


