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Cereri Mărci publicate în 27/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05006 20/07/2020 THOR IT SRL NAVIGPS

2 M 2020 05007 20/07/2020 OFIRA BEN OVED COVRIG TO FLY

3 M 2020 05008 20/07/2020 HD PHARMA SRL BioLaxaFort

4 M 2020 05009 20/07/2020 ND PHARMA SRL Evacuastop Probiotic Complex

5 M 2020 05010 20/07/2020 ND PHARMA SRL Confortflex

6 M 2020 05011 20/07/2020 ND PHARMA SRL Confortflex rapid

7 M 2020 05012 20/07/2020 ND PHARMA SRL Cotestless

8 M 2020 05013 20/07/2020 ND PHARMA SRL Prostaterum

9 M 2020 05014 20/07/2020 ND PHARMA SRL DIGMAX

10 M 2020 05015 20/07/2020 ND PHARMA SRL Zenergie

11 M 2020 05016 20/07/2020 SC TREMEND SOFTWARE
CONSULTING SRL

TORP

12 M 2020 05017 20/07/2020 CONFIDENT SECURITY
GUARD SRL

CONFIDENT SECURITY
GUARD CONFIDENT NCD

13 M 2020 05018 20/07/2020 S.C.BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

BRICO - Asculta-ti casa!

14 M 2020 05019 20/07/2020 SC ACAJU SRL LOCCO

15 M 2020 05020 20/07/2020 S.C. WEEKEND SALON S.R.L. Weekend

16 M 2020 05021 20/07/2020 S.C. ASCLEPIOS S.R.L. ASCLEPIOS

17 M 2020 05022 20/07/2020 SC ETTA SRL ETTA FAGURI ARTIFICIALI DIN
CEARĂ DE ALBINE

18 M 2020 05023 20/07/2020 S.C. CONDOR C&C SECURITY
S.R.L.

CONDOR C&C SECURITY

19 M 2020 05024 20/07/2020 S.C. GYNECOLAND S.R.L. CENTRUL INTEGRAT DE
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
AL SÂNULUI

20 M 2020 05025 20/07/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD GRUP EPG

21 M 2020 05027 20/07/2020 S.C. REPAREL S.R.L. ECOFRIGO

22 M 2020 05028 20/07/2020 MEZZA LUNA SRL ATHINA PROFESSIONAL

23 M 2020 05030 20/07/2020 S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT
S.R.L.

ESTImobiliar

24 M 2020 05031 20/07/2020 MEZZA LUNA SRL Linea PRO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 05032 20/07/2020 RADU TRADING COMPANY

SRL
SCHOOL MUST GO ON by
diverta

26 M 2020 05033 20/07/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD ENGINEERING

27 M 2020 05034 20/07/2020 SC EXIMPROD GRUP SA GRUPUL EXIMPROD

28 M 2020 05035 20/07/2020 RADU TRADING COMPANY
SRL

KILIPIRIM

29 M 2020 05037 20/07/2020 ROBERTO ANIŢEI MONTANA COLLEZIONI

30 M 2020 05038 20/07/2020 VALENTIN BURADA Swiss Clinics

31 M 2020 05039 20/07/2020 ROBERT MARIAN ANASTASIEI AMUNIS

32 M 2020 05040 20/07/2020 Merck KGaA SUPROVIA

33 M 2020 05041 20/07/2020 CHEMICAL COMPANY SRL GARBO

34 M 2020 05042 20/07/2020 CABARET CONCEPT SRL KLANDESTIN It's a state of mind

35 M 2020 05043 20/07/2020 TUNE TEXTURE SRL DC Don Camillo Real Pasta

36 M 2020 05044 20/07/2020 SC PROFI ROM FOOD SRL Dolcini SELECTION

37 M 2020 05045 20/07/2020 LAVINIA GEORGETA GUȚU BUILD HIGH

38 M 2020 05046 20/07/2020 MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY REX

39 M 2020 05047 20/07/2020 MIHAI CIPRIAN DAVID RUBY DOLCE

40 M 2020 05048 20/07/2020 ALDOMO COM SRL Aldomo

41 M 2020 05049 20/07/2020 CIPRIAN DAVID MIHAI RUBY MAX

42 M 2020 05050 20/07/2020 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

jellytube mini Fruit Flavoured
Jelly

43 M 2020 05051 20/07/2020 CIPRIAN DAVID MIHAI RUBY ROYAL

44 M 2020 05052 20/07/2020 AGNITA NOUA SRL BACK TO DAVINCI Style
Johnny&Co.
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(210) M 2020 05006
(151) 20/07/2020
(732) THOR IT SRL, STR. LAMAITIE

NR. 38, PARTER, CAMERA
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
NAVIGPS

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05007
(151) 20/07/2020
(732) OFIRA BEN OVED, STR. BARAJUL

ARGES NR. 41E, AP 19, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
COVRIG TO FLY

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

30. Produse de panificație.
───────

(210) M 2020 05008
(151) 20/07/2020
(732) HD PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
BioLaxaFort

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

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

───────
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(210) M 2020 05009
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Evacuastop

Probiotic Complex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 05010
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Confortflex

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 05011
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Confortflex rapid

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

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

───────

(210) M 2020 05012
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Cotestless
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2020 05013
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Prostaterum

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

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

───────

(210) M 2020 05014
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
DIGMAX

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

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

───────

(210) M 2020 05015
(151) 20/07/2020
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)
Zenergie

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

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

───────

(210) M 2020 05016
(151) 20/07/2020
(732) SC TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STR. CLUJ
NR. 83, BL. 8B, SC. 1, ET. 7, AP.
32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TORP

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.09; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7472 C), negru

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

42. Servicii IT.
───────

(210) M 2020 05017
(151) 20/07/2020
(732) CONFIDENT SECURITY GUARD

SRL, B-DUL GĂRII NR. 4-6,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

CONFIDENT SECURITY
GUARD CONFIDENT NCD

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 26.01.13; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

39. Transport de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2020 05018
(151) 20/07/2020
(732) S.C.BRICOSTORE ROMANIA

S.A., CALEA GIULEŞTI NR.1-3,
ET.2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BRICO - Asculta-ti casa!

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
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adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2020 05019
(151) 20/07/2020
(732) SC ACAJU SRL, STR. PETRU

RAREŞ, BL. 264, SC. B, AP.1,
PARTER, JUDEŢUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)
LOCCO

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

20. Mobila si mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobila living, mobilă
dormitor, mobila bucătărie, sufragerii (mobilier),
mobilă copii, mobilier pentru holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferință, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,
somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere şi console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier gradină,
scaune gradină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasă, mese gradină,

mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele
copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, banei, banchete, polite (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese/pentru cafenea, fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuţe de toaletă, bufete si mese consola,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse, de scaune (adaptate), pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii, masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților de produse
diverse din producție proprie și a unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul și/sau cu ridicata,
servicii de comercializare în magazine de
desfacere şi online, cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu articole de mobilă şi mobilier, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilă living,
mobilă dormitor, mobilă bucătărie, sufragerii,
mobila copii, mobilier pentru, holuri, mobilier
baie, mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere (saltele),
scaune, fotolii, canapele, scaune pentru birou,
scaune pentru bar, mese bar, scaune bucătărie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
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pentru copii, scaune pliabile, livinguri (mobilier),
mese living, mese dining, mese bucătărie,
măsuțe cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitor, canapele hol, canapele bucătărie,
scaune conferința, scaune vizitator, biblioteci,
comode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame
pentru oglinzi, colţare extensibile, colţare
living, colţare bucătărie, balansoare, șezlonguri,
taburete, dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri,
dulapuri pentru haine, dulapuri cu oglinzi,
dulapuri pentru veselă, mese pliante, scaune
pliante, mese extensibile, paturi, noptiere,
paturi metalice, paturi tapiţate, paturi cu
sertare, paturi lemn, paturi boxspring, paturi
suprapuse, șifoniere, unități de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
mobilier pentru dormitor, somiere cu arcuri,
somiere de pat, scaune directoriale, scaune
relaxare, scaune gaming, birouri, cuiere de
haine (mobilier), dulapuri pentru pantofi, rafturi,
etajere si console, scaune rabatabile, fotolii
masaj, scaune ergonomice pentru masajul
pe scaun, scaune casino, mobilier grădină,
scaune grădină, scaune terasă, scaune înalte
pentru bebeluși, mese terasa, mese gradină,
mobilier de bucătărie, paturi copii, saltele
copii, dulapuri (mobilier) pentru copii, birouri
copii, banei, banchete, poliţe (mobilier), mobilier
pentru bebeluși, mese pentru înfăşat şi îngrijrea
bebelușului, pătuțuri pentru copii, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
pentru depozitare, scaune sufragerie, scaune
pentru cafenea, mese pentru cafenea fotolii
pentru cafenea, canapele pentru cafenea,
corpuri cu sertare, sertare (piese de mobilier),
divane, paturi matrimoniale, tăblii de pat, tăblii
masă, paturi suspendate, baze, pentru saltea
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier)
pentru baie, suporturi pentru pantofi (mobilier),
măsuțe de toaleta, bufete şi mese consola,
mobilier media şi tv, canapele modulare, pufuri
(mobilier), canapele textile, canapele piele şi
piele artificială, dulapuri incorporate, corpuri
depozitare, sisteme depozitare (mobilier), unităţi
cu sertare, mobilier balcon, mobilier cămară,
mobilier pentru relaxare, măsuțe mobile,
birouri operaționale, birouri manageriale, scaune
operaționale, scaune manageriale, scaune zona
așteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tăblii masă, tetiere (mobilă), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.

───────

(210) M 2020 05020
(151) 20/07/2020
(732) S.C. WEEKEND SALON S.R.L.,

STR. AUREL VLAICU NR. 51, ET.
1, AP. 20, CAMERA 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Weekend

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 05021
(151) 20/07/2020
(732) S.C. ASCLEPIOS S.R.L., STR.

ION MOVILĂ NR. 21, JUD.
CONSTANȚA, EFORIE SUD,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ASCLEPIOS

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 01.13.15

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară.

───────

(210) M 2020 05022
(151) 20/07/2020
(732) SC ETTA SRL, STR. PIAŢA

CENTRALĂ , NR. 1, JUD.
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420009, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

ETTA FAGURI ARTIFICIALI
DIN CEARĂ DE ALBINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
03.13.04

(591) Culori revendicate:roșu (HEX FF0000),
galben (HEX FFD700)

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

20. Faguri de miere.
───────

(210) M 2020 05023
(151) 20/07/2020
(732) S.C. CONDOR C&C SECURITY

S.R.L., ALEEA ARNĂUȚI NR. 6, BL.
76, SC. A, AP. 2, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CONDOR C&C SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.01

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

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2020 05024
(151) 20/07/2020
(732) S.C. GYNECOLAND S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 313A,
BIROUL NR. 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030138,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CENTRUL INTEGRAT
DE DIAGNOSTIC ȘI

TRATAMENT AL SÂNULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 05025
(151) 20/07/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU,
NR 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)

EXIMPROD GRUP EPG

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
661 C), galben (Pantone 803C)

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice.

9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de agenții de import-export, comerţ
cu amănuntul în magazine nespecializate sau
neefectuat în magazine, servicii de comerţ cu
ridicata a bunurilor de consum, altele decât
cele alimentare, a maşinilor, echipamentelor şi
furniturilor, a băuturilor, a tutunului, a produselor
alimentare: a fructelor şi legumelor, a cărnii,
a mezelurilor, a produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a produselor
din peşte, crustacee şi moluşte, a zahărului,
ciocolatei şi a produselor zaharoase, servicii
de comerţ cu cafea, cacao şi condimente,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
intermediare de comeţ cu ridicata., publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, extracție
minieră, foraje pentru extracția de petrol și de
gaze.
38. Telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperare deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Activităţi de arhitectură, inginerie şi alte
servicii tehnice, 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 programelor
de calculator.

───────
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(210) M 2020 05027
(151) 20/07/2020
(732) S.C. REPAREL S.R.L., STR.

CINDREL, BL. 6, SC. D, ET. 2,
AP. 45, SAT MARSA, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

ECOFRIGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 01.03.13; 01.15.17

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

clase:
11. Mașini si instalații de răcire, echipamente
de răcire, boxe frigorifice, răcitoare electrice,
frigidere, congelatoare, mașini si aparate de
refrigerare, mașini și containere frigorifice și
pentru refrigerare, vitrine frigorifice, camere de
refrigerare.
35. Publicitate și reclamă pentru aparatură,
mașini, echipamente, instalații de răcire,
refrigerare, congelare, servicii de întreținere și
reparații autovehicule, aparatură de bucătărie
și de aer condiționat, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare on-line și/sau
la magazine specializate, vânzări promoționale,
management și marketing, asistență pentru
management comercial și industrial, servicii
comerciale de intermediere, utilizarea oricăror
forme de prezentare atât a serviciilor cât și
a produselor către cumpărător (publicitate),
organizare și participare la târguri, expoziții
naționale și internaționale cu caracter publicitar
și comercial, tranzacții și negocieri comerciale /
contracte pentru terți, servicii comerciale de
licențiere, francizare, cesionare, administrație
comercială în domeniile sus-menționate.
37. Servicii de întreținere și reparații
autovehicule, întreținere și reparare

echipamente de bucătărie, întreținere și reparare
instalații și aparatură de aer condiționat.
39. Servicii de transport marfă, servicii logistice
de transport, brokeraj de transport, ambalare,
împachetare și livrare aparatură automată.

───────

(210) M 2020 05028
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, B-DUL TOMIS

267, BL. T4, SC. B, AP. 31, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ATHINA PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, Preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05030
(151) 20/07/2020
(732) S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT

S.R.L., STR. ISTRIEI NR. 10, BL.
19C, SC. 2, ET. 3, AP. 60, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ESTImobiliar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.03

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

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

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

───────

(210) M 2020 05031
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, B-DUL TOMIS

267, BL. T4, SC. B, AP. 31, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Linea PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.05

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

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05032
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SCHOOL MUST
GO ON by diverta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.14; 20.01.03;
26.11.01

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05033
(151) 20/07/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU,
NR 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
EXIMPROD ENGINEERING

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale

metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate și instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Lămpi electrice şi echipamente de iluminat,
aparate și instalații de iluminat, de încălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
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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 programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05034
(151) 20/07/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU,
NR 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
GRUPUL EXIMPROD

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică.,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de import-export, comerţ cu
amănuntul în magazine nespecializate sau
neefectuat în magazine, alte tipuri de comerţ
cu ridicata a produselor alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
al produselor derivate, activităţi intermediare
de comerţ cu ridicata., publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, servicii de comerţ cu

ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice.,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
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
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05035
(151) 20/07/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KILIPIRIM

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
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cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi servicii de comerţ în domeniul
publicaţiilor, tratamentul textelor (prelucare),
redactare, editare de texte publicitare,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
comercial, servicii de comert on-line, creare
şi menţinere baze de date (compilarea
informațiilor).
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.
42. Creare și menținere site.

───────

(210) M 2020 05037
(151) 20/07/2020
(732) ROBERTO ANIŢEI,

ALE.POPASULUI NR.17, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

MONTANA COLLEZIONI

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Regruparea 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, 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 comerţ cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05038
(151) 20/07/2020
(732) VALENTIN BURADA, STR.

ELOCINTEI NR 17A, ET 2, AP
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Swiss Clinics

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

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

───────

(210) M 2020 05039
(151) 20/07/2020
(732) ROBERT MARIAN ANASTASIEI,

STR. AMURGULUI NR. 28, BL.P7,
SC.2, AP.116, ET.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AMUNIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.15

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de bijuterie și accesorii pentru bijuterii, din
materiale preţioase și nepreţioase, pietre
preţioase şi semi-preţioase, ceasuri, 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, 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, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05040
(151) 20/07/2020
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293, DARMSTADT ,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUPROVIA

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

5. Produse/preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului.

───────

(210) M 2020 05041
(151) 20/07/2020
(732) CHEMICAL COMPANY SRL, B-

DUL CHIMIEI NR. 14, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

GARBO
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:cream (R218 G198
B194 ), negru

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

1. Substanțe, produse și preparate chimice.
3. Produse de toaletă, preparate pentru curățare
și odorizante, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse și articole sanitare pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
igienice pentru medicină, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 05042
(151) 20/07/2020
(732) CABARET CONCEPT SRL,

STR. LIVIU REBREANU NR.
6A, CENTRUL COMERCIAL
GALERIILE TITAN,
SPATIUL COMERCIAL EII/F2,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

KLANDESTIN It's
a state of mind

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12;
26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1028),
negru

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

35. Asistență în domeniul promovării firmelor,
asistență în marketing, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul

publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
legă tură cu reclame, publicitate și marketing,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții în scopuri
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, organizare și coordonare de
târguri legate de publicare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
realizare de târguri comerciale, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale, agenții
de publicitate, analize publicitare, analiza
impactului publicității, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, dezvoltare de concepţii
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de publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
intermediere publicitară, întocmire de planuri de
marketing, marketing digital, marketing pentru
evenimente, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, pregătire de campanii publicitare,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
producție de materiale publicitare, producție
de material publicitar vizual, producț ie
de material publicitar și anunțuri publicitare,
proiectare de studii de marketing, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare ș i de comunicații, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare (publicitate)
de concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe

pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
terților prin programe tip teleshopping,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de texte publicitare,
publicitate, publicitate online, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
reactualizarea materialelor publicitare, realizare
de material publicitar, servicii de agenție de
marketing, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de promovare
a afacerilor, furnizate prin telefon, servicii de
promovare și publicitate, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze de
date, servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii
de publicitate în presă, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de reclamă
și publicitate, servicii publicitare pentru hoteluri,
servicii publicitare pentru cărți, servicii publicitare
privind investițiile financiare, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de băuturi spirtoase, livrare de
pizza, livrare pe cale rutieră, servicii de livrare,
servicii de livrare a alimentelor.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, organizare de conferințe,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de reuniuni și conferințe,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
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de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de petreceri, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Baruri, bufete cu autoservire, ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,

servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de baruri care servesc bere.

───────

(210) M 2020 05043
(151) 20/07/2020
(732) TUNE TEXTURE SRL, STR.

URUŞAGULUI NR. 107, ET. 3,
AP.17, COMUNA
FLOREŞTI, JUD CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DC Don Camillo Real Pasta

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.18; 26.11.02; 09.03.13

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

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, paste uscate și proaspete,
tăieței, găluște (nu pe bază de cartofi),
cannelloni (paste care pot fi umplute), paste
sub formă de foi, paste uscate, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste
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alimentare proaspete, paste din grâu integral,
paste din orez, ravioli, spaghete, macaroane,
fidea, tortellini, tăiței, cuşcuş.

───────

(210) M 2020 05044
(151) 20/07/2020
(732) SC PROFI ROM FOOD SRL,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Dolcini SELECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.13;
27.05.17; 02.09.01

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C)

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

30. Făină şi preparate din cereale, ciocolată,
dulciuri din ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, dulciuri, bomboane, prăjituri, rulade
(dulciuri).

───────

(210) M 2020 05045
(151) 20/07/2020
(732) LAVINIA GEORGETA GUȚU,

STR. TURNU MAGURELE, NR. 3,
BL. C2, SC. C, AP. 92, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUILD HIGH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.13;
07.01.24; 01.03.16

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu, alb
(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 armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05046
(151) 20/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RUBY REX

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

31. Legume proaspete.
───────

(210) M 2020 05047
(151) 20/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RUBY DOLCE

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

31. Legume proaspete.
───────

(210) M 2020 05048
(151) 20/07/2020
(732) ALDOMO COM SRL, SOSEAUA

VESTULUI, NUMAR 27, COMPLEX
COMERCIAL BALIF, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100486,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Aldomo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 02.03.23;
29.01.12

(591) Culori revendicate:violet (HEX
#7f4199), roz(HEX #ef64a5)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05049
(151) 20/07/2020
(732) CIPRIAN DAVID MIHAI, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RUBY MAX

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

31. Legume proaspete.
───────
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(210) M 2020 05050
(151) 20/07/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIU U31, ET. 2, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

jellytube mini Fruit
Flavoured Jelly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10

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

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 05051
(151) 20/07/2020
(732) CIPRIAN DAVID MIHAI, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUD. BRASOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RUBY ROYAL

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

31. Legume proaspete.
───────

(210) M 2020 05052
(151) 20/07/2020
(732) AGNITA NOUA SRL, ALEEA

CLABUCET NR. 5, BL. S, SC.
1, ET. 3, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400537, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BACK TO DAVINCI
Style Johnny&Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.02.07;
01.01.05

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

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza conservată, pizza congelată, pizza
refrigerată, sosuri pentru pizza, pizza împăturită
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(calzone), aluat pentru pizza, blaturi de pizza,
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, crustă de pizza,
paste (sosuri) pentru încorporare în pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza.

───────



ERATA 
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