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Cereri Mărci publicate în 28/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 02557 21/04/2020 UNIFASHION BUCHAREST SRL UniFashion

3 M 2020 02558 21/04/2020 RAZVAN GABRIEL BOTEZATU Dă-ţi cu REVENEALĂ

4 M 2020 02559 21/04/2020 SC EXPOCAR TRADE SRL EXPOCAR

5 M 2020 02560 21/04/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL AutoExpert

6 M 2020 02561 21/04/2020 IONUŢ-ADRIAN MATACHE Eu Vreau Azi

7 M 2020 02562 21/04/2020 INTEGRAL MOBILE FOOD
S.R.L.

SAT pentru ORAŞ

8 M 2020 02563 21/04/2020 EXCLUSIVE PROMOTION SRL HYGIENA

9 M 2020 02564 21/04/2020 CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

FUYAN

10 M 2020 02565 21/04/2020 SC LTHD CORPORATION SRL ALCOLYTH BIOLYTH DIW 1S
DIW 5S

11 M 2020 02567 21/04/2020 COVALACT S.A. Iaurt cu caimac Covalact de Țară

12 M 2020 02568 21/04/2020 RS PRO BUSINESS GROUP
SRL

GetBranded

13 M 2020 02569 21/04/2020 RAZVAN GABRIEL BOTEZATU Dă-ți cu reveneală

14 M 2020 02570 21/04/2020 CASA STIL INTERNATIONAL
SRL

SOCIETATEA.RO

15 M 2020 02572 21/04/2020 SC CASA STIL
INTERNATIONAL SRL

ONE FOOD SOLUTIONS

16 M 2020 02573 21/04/2020 RS PRO BUSINESS GROUP
SRL

FirstWatch

17 M 2020 02574 21/04/2020 MASTEL COM SRL MASTEL

18 M 2020 02575 21/04/2020 DECOMAR LOGISTIC SRL DLOG DECOMAR LOGISTICS

19 M 2020 02576 21/04/2020 LIVIU-GABRIEL MARGINEAN PROMOVATOR ONLINE

20 M 2020 02577 21/04/2020 S.C. JUMBO AUTO
TRANSPORT S.R.L.

ealimente

21 M 2020 02578 21/04/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

HYPER

22 M 2020 02579 21/04/2020 TURKMET LOGISTICS SRL LunaStella

23 M 2020 02580 21/04/2020 FENIX FASHION SRL FRANCO GERARDO

1 M 2020 02428 13/04/2020 SERVICIUL DE
TELECOMUNICAŢII SPECIALE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 02581 21/04/2020 CRISTINA CHINTOIU GOT Style



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/04/2020

TELECOMUNICAŢII SPECIALE,
SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
323 A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 04.03.03;
04.03.25; 29.01.13

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

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii, permiterea unei
persoane să vorbească cu altă persoană,
transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta, stabilirea unei comunicări orale sau
vizuale a unei persoane cu altă persoană,
servicii care constau în principal în difuzarea
programelor de radio sau de televiziune, servicii
de comunicaţii sub orice formă, informaţii despre
telecomunicaţii.
42. Servicii de calculator şi tehnologie pentru
securizarea datelor informatice şi a informaţiilor
persoanelor şi financiare precum şi pentru
detectarea accesului neautorizat la date şi
informaţii, recuperarea datelor de pe calculator,
găzduirea pe servere, consultanţă în securitatea
internetului, furnizori de servicii de externalizare
în domeniul tehnologiei informaţiei, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor.

───────

(210) M 2020 02557
(151) 21/04/2020
(732) UNIFASHION BUCHAREST SRL,

STR. AVRIG NR. 9-19, CAM. 1, BL.
U1, SC. 5, ET. 3, AP. 171, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

UniFashion

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02428
(151) 13/04/2020
(732) SERVICIUL DE
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(210) M 2020 02558
(151) 21/04/2020
(732) RAZVAN GABRIEL BOTEZATU

, STR. ATLAS (FOSTA ABRUD)
NR. 7, JUDEŢUL CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Dă-ţi cu REVENEALĂ

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.02;
27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate online.

───────

(210) M 2020 02559
(151) 21/04/2020
(732) SC EXPOCAR TRADE SRL, STR.

BABA NOVAC (CORPUL A) NR.
165, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

EXPOCAR

(531) Clasificare Viena: 18.01.21; 18.01.23;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02560
(151) 21/04/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AutoExpert

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicaţii electronice
descărcabile, broşuri electronice descărcabile,
cărţi audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicaţii periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broşuri tipărite, articole de
papetărie şi accesorii educative.
35. Publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoţionale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare şi reviste, editare şi actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de: reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
broşuri electronice descărcabile, cărţi audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de: comunicate
de presă tipărite, reviste (publicaţii periodice),

hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi,
broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producţie de reclame radio.
38. Servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), radiocomunicaţii, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio şi TV.
41. Editare de publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenţii de ştiri, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, servicii de
programe de ştiri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, producţie
de programe TV, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale şi ziare.
45. Acordarea de drepturi de licenţă pentru
programe, producţii şi formate de televiziune,
video şi radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 02561
(151) 21/04/2020
(732) IONUŢ-ADRIAN MATACHE, STR.

MARULUI NR. 12-14, BL. 3, AP. 22,
COMUNA DOBROEŞTI, JUDEŢUL
ILFOV, SAT FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Eu Vreau Azi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
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papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02562
(151) 21/04/2020
(732) INTEGRAL MOBILE FOOD S.R.L.,

ALEEA STĂRUINŢEI NR. 15, SC
2, AP. 19, JUD. CLUJ, GHERLA,
405300, CLUJ, ROMANIA

(540)
SAT pentru ORAŞ

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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, malţ.

───────

(210) M 2020 02563
(151) 21/04/2020
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL

, STR. PADES NR. 14, AP. 40,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HYGIENA

(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.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
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
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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.

───────

(210) M 2020 02564
(151) 21/04/2020
(732) CHINA TOBACCO

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, STRADA
CERNICA, NR. 21, JUDEŢ ILFOV,
ORAŞ PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
FUYAN

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

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

───────

(210) M 2020 02565
(151) 21/04/2020
(732) SC LTHD CORPORATION SRL,

STR. ARDEALULUI NR. 70, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300153, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALCOLYTH BIOLYTH
DIW 1S DIW 5S

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate cosmetice, loţiuni pentru
păr, pastă de dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────
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(210) M 2020 02567
(151) 21/04/2020
(732) COVALACT S.A., STR. LUNCA

OLTULUI NR. 1, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Iaurt cu caimac
Covalact de Țară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.04.02; 02.03.04; 25.01.05

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

29. Lapte și produse lacte.
───────

(210) M 2020 02568
(151) 21/04/2020
(732) RS PRO BUSINESS GROUP

SRL, STR. NEGRU VODĂ NR.
34, BL. A2, SC. A, PARTER, AP.
3, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
GetBranded

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02569
(151) 21/04/2020
(732) RAZVAN GABRIEL BOTEZATU,

STR. ATLAS(FOSTA ABRUD) NR.
7, JUD CONSTANTA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Dă-ți cu reveneală

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

24. Prosoape din material textil.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri imprimate,
tricouri, tricouri polo, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, maiouri, halate, halate de
casă, halate de baie.
40. Imprimarea tricourilor.

───────
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(210) M 2020 02570
(151) 21/04/2020
(732) CASA STIL INTERNATIONAL SRL,

STR. CORALILOR NR. 105, ET. 1
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.07.01; 15.07.21

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

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

───────

(210) M 2020 02572
(151) 21/04/2020
(732) SC CASA STIL INTERNATIONAL

SRL, STR. CORALILOR NR. 105A,
AP. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE FOOD SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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).
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, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02573
(151) 21/04/2020
(732) RS PRO BUSINESS GROUP

SRL, STR. NEGRU VODĂ NR.
34, BL. A2, SC. A, PARTER, AP.
3, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
FirstWatch

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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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.

───────

(210) M 2020 02574
(151) 21/04/2020
(732) MASTEL COM SRL, STR. MATEI

BASARAB NR. 29, JUDEȚUL
IALOMIȚA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

(540)

MASTEL

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 25.01.25;
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:crem, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 02575
(151) 21/04/2020
(732) DECOMAR LOGISTIC SRL,

BULEVARDUL TIMIȘOARA NR.
80B, ET. 1, CAM 17, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DLOG DECOMAR LOGISTICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de management de inventar.
42. Controlul calității, controlul calității pentru
terți, controlul calității produselor fabricate,
servicii de consultanță privind controlul calității,
inspectarea mărfurilor în vederea controlului
calității.

───────

(210) M 2020 02576
(151) 21/04/2020
(732) LIVIU-GABRIEL MARGINEAN,

ALEEA PETUNIEI NR. 2, BL. 23,
SC. A, AP. 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
MUN. BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
PROMOVATOR ONLINE

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/04/2020

(210) M 2020 02577
(151) 21/04/2020
(732) S.C. JUMBO AUTO TRANSPORT

S.R.L., BDUL TIMIȘOARA
NR. 26, OFFICES PLAZA
ROMANIA, ET. 1, BIROU 131,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ealimente

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
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 02578
(151) 21/04/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, MAREA
BRITANIE

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

(540)
HYPER

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
cartușe pentru ţigări/ţigarete electronice, lichide
pentru ţigări/ţigarete electronice, produse din
tutun cu scopul de a fi încălzite, dispozitive
și piese pentru dispozitive pentru încălzirea
tutunului, înlocuitori de tutun în scopul inhalării,
țigări/țigarete conținând înlocuitori de tutun,
tabachere pentru țigări/țigarete, cutii pentru
țigări/țigarete, snus cu tutun, tutun de prizat, snus
fără tutun, preparat de prizat fără tutun, punguțe
de nicotină fără tutun, de uz oral (nu de uz
medical).

───────
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(210) M 2020 02579
(151) 21/04/2020
(732) TURKMET LOGISTICS SRL,

CALEA BASCOVULUI NR. 41,
JUD. ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
LunaStella

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

40. Procesarea alimentelor.
───────

(210) M 2020 02580
(151) 21/04/2020
(732) FENIX FASHION SRL, STR.

MOROIENI NR. 88, COMPLEXUL
COMERCIAL CITY TOWN, STAND
NR. A4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FRANCO GERARDO

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02581
(151) 21/04/2020
(732) CRISTINA CHINTOIU, STR

GARII DE NORD NR. 6-8, BL. A,
SC. A, ET. 2, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

GOT Style

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.13; 27.05.17

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

clase:
5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, șervețele dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), produse de curățare antiseptice.
35. Administrarea vânzărilor, administrație
comercială, servicii de agenții de import-export,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de informații comerciale, promovarea
vanzarilor pentru terti , difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
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cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curățare.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare.

───────



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2019/08157/14.11.2019, publicată la 

data de 21.11.2019, tipul mărcii ce face obiectul cererii sus mentionată este figurativă, 

conform reprezentării grafice atașate: 

 

 



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/00350 din 21.01.2020, publicat pe data de 28.01.2020, tipul 

marcii a fost mentionat eronat ca fiind marca combinata, individuala, alb-negru, corect fiind  marca 
combinata, individuala, color, avand culori revendicate: negru, alb, gri conform reprezentarii grafice 
de mai jos:  

   
 

 

  


