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Cereri Mărci publicate în 28/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00726 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL ULTRA CINEMA

2 M 2020 00727 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL ULTRA HALLS

3 M 2020 00728 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL ULTRA IMMERSE

4 M 2020 00729 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL ULTRA CINEPLEXX

5 M 2020 00730 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL GRAND ULTRA

6 M 2020 00731 21/02/2020 CINEPLEXX ROMANIA SRL ULTRA

7 M 2020 01348 21/02/2020 MARIA ANTONELLA CORATO BENNU

8 M 2020 01349 21/02/2020 KEN&G CHOCO WORLD SRL Little Heaven Cake factory since
1998

9 M 2020 01350 21/02/2020 ANTENA TV GROUP SA VREAU SA ALEG!

10 M 2020 01351 21/02/2020 ANTENA TV GROUP SA ȚINE CU FAMILIA

11 M 2020 01352 21/02/2020 CENTRAL TEAM SECURITY
SRL

CENTRAL TEAM SECURITY

12 M 2020 01353 21/02/2020 SPYDER SECURITY SRL SPYDER SECURITY

13 M 2020 01354 21/02/2020 FAMOUS TEAM SECURITY
SRL

FAMOUS TEAM SECURITY

14 M 2020 01356 21/02/2020 IBEAUTY OFFICIAL SRL iBROWSING

15 M 2020 01357 21/02/2020 SC SEVERINESTI VITICOLA
SRL

Din Deal - D.O.C. Mehedinti
Corcova

16 M 2020 01358 21/02/2020 S.C. Neosoft-YML S.R.L. WeVeed

17 M 2020 01359 21/02/2020 S.C. ROMTEC AUSTRIA S.R.L. FructXpert

18 M 2020 01360 21/02/2020 STEMAD INVEST CO S.R.L. STEM

19 M 2020 01361 21/02/2020 S.C. SERGADI ON-LINE S.R.L. SergadiOnline.ro

20 M 2020 01362 21/02/2020 S.C. BONITICA S.R.L. AWAY TRANS

21 M 2020 01363 21/02/2020 S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

AGRONOR

22 M 2020 01364 21/02/2020 Compania de Asigurări -
Reasigurări EXIM România
(C.A.R.E. România) S.A.

CASA SIGURĂ

23 M 2020 01365 21/02/2020 MIMDAD SRL LA TROIA

24 M 2020 01366 21/02/2020 SC Fiery Crystal X SRL X Fiery CMD Crystal X

25 M 2020 01367 21/02/2020 S.C. NEXUS GAMING S.R.L. NEXUS GAMERS PUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 01368 21/02/2020 DORU GEORGE PUSCASU om la lună

NOI LIVRĂM

37 M 2020 01382 22/02/2020 SC SIBRENT SRL DON PIZZONE pizza făcută și
livrată cu dragoste

38

io

M 2020 01385 23/02/2020 VLAD-VALERIU IFTIMIE Motif Hub

41 M 2020 01386 23/02/2020 VLAD-VALERIU IFTIMIE Motif Stud

M 2020 01383 22/02/2020 PAIZAN ENGINEERING SRL ArchiExpo

39 M 2020 01384 23/02/2020 Sorin-Constantin Calciu Karl Dominic

40

27 M 2020 01369 21/02/2020 SEBASTIAN-IOAN FARCAŞ ONEST COFFEE

28 M 2020 01370 21/02/2020 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL ZMEUL ZMEILOR

29 M 2020 01371 21/02/2020 COMEDIA INTERACTIVE SRL CAVALERIA

30 M 2020 01373 21/02/2020 ASOCIATIA YOUTH TEAM ARAD FASHION DAYS

31 M 2020 01374 21/02/2020 EMULTIMAG SRL BAOFENG

32 M202001375 21/02/2020 EMANUEL BERCHI ISKENDER KEBAB

33 M 2020 01376 21/02/2020 SANOFI APREXEVO

34 M 2020 01378 21/02/2020 5 TG SMILE COFFEE SA Smile, there is coffee!

35 M 2020 01379 21/02/2020 DOBROGEA MEDIA SRL Aproape de oameni

36 M 2020 01381 22/02/2020 SC ROMAN ARD FOOD SRL Bring TU SAVUREZI NOI GĂTIM
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(210) M 2020 00726
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTRA CINEMA

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00727
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTRA HALLS

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 00728
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTRA IMMERSE

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2020 00729
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTRA CINEPLEXX

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 00730
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GRAND ULTRA

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.

16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00731
(151) 21/02/2020
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ULTRA

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda
curentului electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01348
(151) 21/02/2020
(732) MARIA ANTONELLA CORATO,

STR. RÂULUI NR. 30, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

BENNU

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.11

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

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

───────

(210) M 2020 01349
(151) 21/02/2020
(732) KEN&G CHOCO WORLD SRL,

STR. TITUS BUDAC NR. 4, LOT.
1, CAM. 1, ET. 1, AP. 8, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Little Heaven Cake
factory since 1998

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.12

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

clase:
30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, produse de cofetarie,
patiserie, gelaterie.

───────

(210) M 2020 01350
(151) 21/02/2020
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VREAU SA ALEG!
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, servicii de forumuri de
discuții pe Internet, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio.
42. Creare și menținere site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet.

───────

(210) M 2020 01351
(151) 21/02/2020
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ȚINE CU FAMILIA

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

16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, organizare de târguri și expoziții
în scop comercial, publicitar și de promovare.
38. Telecomunicații, servicii de forumuri de
discuții pe Internet, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio.
42. Creare și menținere site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe Internet.

───────

(210) M 2020 01352
(151) 21/02/2020
(732) CENTRAL TEAM SECURITY SRL ,

STR. DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CENTRAL TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
26.01.18; 24.17.02; 25.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 01353
(151) 21/02/2020
(732) SPYDER SECURITY SRL, STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 8, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPYDER SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
26.11.25; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01354
(151) 21/02/2020
(732) FAMOUS TEAM SECURITY SRL,

STR. DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAMOUS TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;
26.01.13; 26.01.18; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 01356
(151) 21/02/2020
(732) IBEAUTY OFFICIAL SRL,

BARAJUL ARGEȘ NR. 41D,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iBROWSING

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
09.07.09; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
3. Sprâncene false, creioane pentru sprâncene,
gel pentru sprâncene, farduri de sprâncene,
sprâncene false adezive, pudră pentru
sprâncene, rimel pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false.
44. Servicii de vopsit sprâncenele, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de tatuare a
sprâncenelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
servicii de epilare a sprâncenelor cu ață.

───────

(210) M 2020 01357
(151) 21/02/2020
(732) SC SEVERINESTI VITICOLA SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 293, JUD.
MEHEDINŢI, CORCOVA, 227125,
ROMANIA

(540)
Din Deal - D.O.C.

Mehedinti Corcova

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01358
(151) 21/02/2020
(732) S.C. Neosoft-YML S.R.L., STR.

ANTON BACALBAȘA NR. 17, BL.
143, SC. 1, ET. 2, AP 13, SECTOR
4,, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WeVeed

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.11

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

clase:
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01359
(151) 21/02/2020
(732) S.C. ROMTEC AUSTRIA S.R.L.,

BULEVARDUL POITIERS NR. 58A,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

FructXpert

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.12; 29.01.15

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

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

3. Produse de spălat legume și fructe.
5. Produs de spălat igienizant pentru legume și
fructe.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01360
(151) 21/02/2020
(732) STEMAD INVEST CO S.R.L.,

BULEVARDUL 22 DECEMBRIE NR.
35B, JUD. CALARASI, OLTENITA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

STEM

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, , oţet, sosuri şi alte
condimente, , gheaţă (apă îngheţată) (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produseincluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01361
(151) 21/02/2020
(732) S.C. SERGADI ON-LINE S.R.L.,

STR. ODOBEȘTI NR. 17, BL. V-16,
SC. 2, ET. 3, AP. 72, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SergadiOnline.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.01.16;
02.05.22; 02.05.23; 02.05.27; 09.07.05;
29.01.11

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

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

───────

(210) M 2020 01362
(151) 21/02/2020
(732) S.C. BONITICA S.R.L., STR.

VILCELELE NR. 2, SC. A, ET. 3, AP.
7, JUD. BOTOSANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

AWAY TRANS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
18.01.09; 18.01.23; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01363
(151) 21/02/2020
(732) S.C. ALCONOR COMPANY S.R.L.,

STR. A.I. CUZA NR. 27, JUDEŢ
SATU MARE, CAREI, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
AGRONOR

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/02/2020-23/02/2020

naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 01364
(151) 21/02/2020
(732) Compania de Asigurări -

Reasigurări EXIM România
(C.A.R.E. România) S.A., BD.
AVIATORILOR NR. 33, AP. 01,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASA SIGURĂ

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

36. Asigurări.
───────

(210) M 2020 01365
(151) 21/02/2020
(732) MIMDAD SRL, STR. BORCEA NR.

18, BL. L28, SC. 2, ET.1, AP. 27,
JUDEŢ CALARASI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

LA TROIA

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de pizzerie.

───────

(210) M 2020 01366
(151) 21/02/2020
(732) SC Fiery Crystal X SRL, STR.

NICOLAE CIUCURETTE-RUSU
NR. 2, BL. 18A, ET. 1, AP. 5, JUDEŢ
BUZĂU, BUZĂU, 120241, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

X Fiery CMD Crystal X

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

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

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

───────
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(210) M 2020 01367
(151) 21/02/2020
(732) S.C. NEXUS GAMING S.R.L.,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 45, SUBSOL 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEXUS GAMERS PUB

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

clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de internet cafe - închiriere
calculatoare.

───────

(210) M 2020 01368
(151) 21/02/2020
(732) DORU GEORGE PUSCASU, STR.

SURORILOR NR. 93, BUCURESTI,
012473, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
om la lună

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01369
(151) 21/02/2020
(732) SEBASTIAN-IOAN FARCAŞ,

STR. ANTON BACALBAŞA NR.
13, BL. 118, SCARA A, ETAJ 2,
AP. 18, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ONEST COFFEE

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale,
pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, înghețată, șerbeturi și alte
glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizare de evenimente.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
cafenele, restaurante, hoteluri, moteluri.

───────

(210) M 2020 01370
(151) 21/02/2020
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 115-117,
CORP C2, CAM 4, ET. 1, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CIA MIHAELA GAVENEA, STR.
PANAIT CERNA NR. 10, BL. M43,
SC. 1, ET. 7, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI
, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZMEUL ZMEILOR

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor
a unor produse diverse (exceptând transportul)
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.

───────

(210) M 2020 01371
(151) 21/02/2020
(732) COMEDIA INTERACTIVE SRL,

STR. TĂBLIŢEI NR. 4, ETAJ 4 ŞI
5, AP. 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAVALERIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.03.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01373
(151) 21/02/2020
(732) ASOCIATIA YOUTH TEAM, STR.

CRISAN NR. 1, BL. M6, AP. 3, JUD.
ARAD, ARAD, 310016, ARAD,
ROMANIA

(540)
ARAD FASHION DAYS

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

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

───────

(210) M 2020 01374
(151) 21/02/2020
(732) EMULTIMAG SRL, STR. POIANA

CAMPINA NR. 1, BL. A5, SC. B,
AP. 31, BUCUREŞTI, 061523,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BAOFENG

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

9. Staţii de radio portative, aparate maritime
de comunicaţii prin radio, emiţătoare de
radiodifuziune, aparate de transmisie pentru
radiodifuziune, aparate de transmisie şi
recepţie pentru radiodifuziune, radio fără fir în
bandă largă, terminale pentru radiotelefoane,
aparate radiotelefonice, radiotelefoane, pagere
radio, aparate mobile de transmisie radio,
radiouri mobile, staţii radio cb, aparatură de
radiocomunicaţii cu un singur canal pentru
staţii fixe, amplificatoare pentru staţii radio
şi tv, instrumente şi aparate electronice de
navigaţie şi localizare, aparate pentru localizarea
obiectivelor (electronice).

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă Prioritatea de expoziţie www.emultimag.ro,având nr. BF20190423H din 19.09.2019, Romania.Se invocă Prioritatea de expoziţie www.emultimag.ro,având nr. BF201912F din 01.01.2020, Romania.
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(210) M202001375
(151) 21/02/2020
(732) EMANUEL BERCHI, STR.

NUFERILOR NR. 1, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ISKENDER KEBAB

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

43. Servicii oferite de restaurante fast-food.
───────

(210) M 2020 01376
(151) 21/02/2020
(732) SANOFI, STRADA RUE LA BOÉTIE

NR. 54, PARIS, 75008, FRANȚA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

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

(540)
APREXEVO

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

5. Produse farmaceutice pentru prevenirea și
tratamentul bolilor cardiovasculare.

───────

(210) M 2020 01378
(151) 21/02/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

CORALULUI NR. 2, BL. 1, ET. 7,
AP. 63, CAMERA 7, JUDEŢUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Smile, there is coffee!

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2020 01379
(151) 21/02/2020
(732) DOBROGEA MEDIA SRL, STR.

MAMAIA NR. 284, CLĂDIREA
C1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
Aproape de oameni

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 01381
(151) 22/02/2020
(732) SC ROMAN ARD FOOD SRL, STR,

ECATERINA VARGA NR. 85C, AP.
2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Bring TU SAVUREZI
NOI GĂTIM NOI LIVRĂM

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.01.04;
11.03.09; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (RGB 000),
roșu închis (RGB 17000)

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de pizza, livrare de alimente, servicii de
livrare, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a alimentelor, distribuție și livrare
de apă, livrare și depozitare de bunuri, livrare
de produse de băcănie, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum, livrare de apă
îmbuteliată către locuințe și birouri.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante
fast-food, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, aprovizionare
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de catering, servicii de
catering hotelier, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru firme, serviciu de catering pentru instituții,
servicii de catering pentru școli, servicii de

catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de catering pentru
oferirea de mâncare
specifică bucătăriei europene, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,
servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servire
de mâncare pentru persoanele fără adăpost sau
pentru persoanele defavorizate.

───────

(210) M 2020 01382
(151) 22/02/2020
(732) SC SIBRENT SRL, STR. DOAMNA

STANCA NR. 9, BLOC 2, ETAJ 5,
AP. 32, JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR,
SIBIU, ROMANIA

(540)

DON PIZZONE pizza făcută
și livrată cu dragoste

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.23

(591) Culori revendicate:verde (RGB 48 114
78), roșu (RGB 229 51 42), galben
(RGB 254 222 88), alb (RGB 255 255
255), negru (RGB 0 0 0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza [preparată], pizza conservată, pizza
congelată, pizza refrigerată, blaturi de pizza, blat
de pizza, sosuri pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), făină pentru pizza, condimente pentru
pizza, amestecuri de pizza, aluat pentru pizza,
crusta de pizza, paste pentru încorporare în
pizza, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, paste uscate,
paste congelate, paste prăjite, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
pentru supe, paste făinoase umplute, conserve
de paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, salate de paste, sos
pentru paste, paste din orez, paste din quinoa,
paste din hrișcă, paste din năut, paste din linte,
paste alimentare cu curry, paste care conțin ouă,
paste cu legume (sosuri), mâncăruri care includ
paste, paste din grâu integral, paste făinoase
gata-preparate, paste făinoase cu trufe, alimente
din paste făinoase uscate, alimente cu paste
la conservă, paste sub formă de foi, cannelloni
(paste care pot fi umplute), gustări preparate
conținând în principal paste, mâncăruri alcătuite
în principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, cereale pentru utilizare
la prepararea pastelor, condimente pe bază
de legume pentru paste, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, paste uscate
și proaspete, tăieței și găluște, mâncăruri
congelate constând în principal din paste,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), sandvișuri cu pește, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandviș
din brânză topită, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri care conțin hamburgeri,
lipii pentru sandvișuri (pâine), sandvișuri cu
carne de pui, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, spaghete,
spaghete cu sos de roșii la conservă, sosuri,
sos picant, ketchup (sos), sos concentrat, sosuri
curry, sosuri salsa, sosuri (condimente), sos
cu brânză, sosuri pentru salate, sosuri pentru
mâncare, sos de ardei iute, sos dulce și acrișor,
sos de usturoi (alioli).
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de pizza, livrare de alimente, servicii
de livrare, livrare pe cale rutieră, transport și
livrare de bunuri, servicii de livrare a alimentelor,
distribuție și livrare de apă, livrare și depozitare
de bunuri, depozitare și livrare de bunuri, livrare

de produse de băcănie, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de apă îmbuteliată
către locuințe și birouri, livrare de alimente și
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, aprovizionare pentru restaurante fast-
food cu autoservire, servicii de catering, servicii
de catering hotelier, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru firme, serviciu de catering pentru instituții,
servicii de catering pentru școli, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2020 01383
(151) 22/02/2020
(732) PAIZAN ENGINEERING SRL,

STR. ARGENTINA NR. 25,
PARTER , BUCUREȘTI, 011754,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ArchiExpo

(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.

───────
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(210) M 2020 01384
(151) 23/02/2020
(732) Sorin-Constantin Calciu, ALEEA

ȘCOLII NR. 10, JUD. VRANCEA,
FOCȘANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)
Karl Dominic

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

16. Romane (tipărituri).
───────

(210) M 2020 01385
(151) 23/02/2020
(732) VLAD-VALERIU IFTIMIE, SAT

CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, STR.
HORTENSIILOR NR. 4, JUD.
BOTOȘANI, COMUNA MIHAI
EMINESCU, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Motif Hub

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01386
(151) 23/02/2020
(732) VLAD-VALERIU IFTIMIE, SAT

CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, STR.
HORTENSIILOR NR. 4, JUD.
BOTOȘANI, COMUNA MIHAI
EMINESCU, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Motif Studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 01377
(151) 21/02/2020
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ş., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE, 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

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

(540)
PORLEO

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

30. Cafea, cacao, băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao, ciocolată de
băut, paste alimentare făinoase, jiaozi (găluşti
umplute), galuşte chinezeşti umplute (gyoza,
gătite), vareniki (găluşte umplute), tăiţei, produse
de brutărie, torturi, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi pe bază de ciocolată,
pâine, simit (chiflă cu formă de covrig turcesc
acoperit cu seminţe de susan), pogaça (chiflă
turcească), pâine pita, fulgi pita, sandvişuri,
katmer (produse turceşti de patiserie), plăcinte,
baclava, cataif (desert turcesc pe bază de
aluat), deserturi pe bază de aluat în sirop,
budinci, kazandibi (budincă turcească), budincă
de orez, keskül (budincă turcească), propolis,
propolis de uz alimentar, miere, condimente
alimentare pe bază de ketchup şi sos tip salsa,
arome de vanilie, mirodenii, sosuri (condimente),
sos de roşii, drojdie, praf de copt, făină, griş,
amidon de uz alimentar, zahăr, zahăr cubic,
zahăr glasat, ceai, iced tea, dulciuri, ciocolată,
biscuiţi săraţi, napolitane, gumă de mestecat,
îngheţată, sare, gustări pe bază de cereale,
floricele de porumb, arpacaş de ovăz, chipsuri
de porumb, cereale pentru micul dejun, grâu
prelucrat, germeni de grâu pentru consum uman,
orz măcinat, ovăz pentru consum uman, ovăz
prelucrat, orez, siropuri şi melasă, pâine de
secară, făină de secară, boabe de secară
integrală măcinate., biscuiţi, napolitane, rulouri
cu cremă, biscuiţi sandvici cu cremă, napolitane
trase în ciocolată, batoane ciocolată., produse
de patiserie și panificație, deserturi, îngheață,
biscuiți din cereale (cereale), floricele de ovăz,
fulgi de ovăz, chipsuri de porumb, cereale pentru
micul
dejun, grâu procesat, orz, ovăz, secară, orez.,
bomboane de ciocolată, biscuiți,

───────
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