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Cereri Mărci publicate în 28/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02687 21/05/2020 PAUL-CEZAR FLOREA CLUBUL BIBLIOFIL ROMAN

2 M 2020 02688 21/05/2020 PAUL-CEZAR FLOREA CLUBUL ROMAN DE
BIBLIOFILIE

3 M 2020 02690 21/05/2020 PAUL-CEZAR FLOREA SOCIETATEA ROMANA DE
BIBLIOFILIE

4 M 2020 02775 21/05/2020 Asociația Trei Vieți Trei vieţi

5 M 2020 03325 21/05/2020 CATALIN AGOPIAN ONDDA

6 M 2020 03326 21/05/2020 ROMCHIM PROTECT SRL PROTECT-RP-D ACŢIUNE
PUTERNICĂ UTILIZARE
RAPIDĂ

7 M 2020 03327 21/05/2020 ROMCHIM PROTECT SRL PROTECT-RP-URBAN

8 M 2020 03328 21/05/2020 SC DIAGNOST NOW SRL CLINICA RMN TINERETULUI

9 M 2020 03329 21/05/2020 ASOCIATIA ''MOSIA
SENIORILOR''

MOŞIA SENIORILOR

10 M 2020 03330 21/05/2020 NICOVIANGI SRL NICOVIANGI RESIDENCE Eşti
acasa!

11 M 2020 03331 21/05/2020 SC FRONTERA TRADING SRL Bäckerbrot

12 M 2020 03332 21/05/2020 IULIUS NISTOR DR-ONLINE

13 M 2020 03333 21/05/2020 Marta Staicu I.Q. WASH

14 M 2020 03334 21/05/2020 S.C. LEARNACT S.R.L. TRAINSILVANIA

15 M 2020 03335 21/05/2020 S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. ORA DE SPECTACOL

16 M 2020 03336 21/05/2020 S.C. AGENTIA DE VANZARI
SERVICII S.R.L.

eAgent Agentia de Vanzari
Servicii

17 M 2020 03337 21/05/2020 The Marketing, Creative & Web
Agency S.R.L.

HAMM Kattanj rá a kajára!
Mâncarea preferată la un click
distanță!

18 M 2020 03338 21/05/2020 PFA RADU IONUT VICTOR Piata Zahana

19 M 2020 03339 21/05/2020 DEFNE SELOS SRL D'MARKET ÎNCEPE ZIUA CU
NOI ! BY DEFNE SELOS

20 M 2020 03340 21/05/2020 Vita Bella Logistic SRL VITA BELLA

21 M 2020 03341 21/05/2020 SC MEDCHIM EXPERT SRL KAMY

22 M 2020 03342 21/05/2020 SC MEDCHIM EXPERT SRL FANNY

23 M 2020 03343 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN ZAFARAN.RO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 03344 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN ESSADENT

25 M 2020 03345 21/05/2020 SC MEDCHIM EXPERT SRL BELONA

26 M 2020 03346 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN SAHARA PERFUMES TRADING

27 M 2020 03347 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN PETROVA

28 M 2020 03348 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN VIVAREA

29 M 2020 03349 21/05/2020 MARIAN-DANIEL CONSTANTIN W-OU!

30 M 2020 03350 21/05/2020 PLATFORMA SMART TAXI SRL CLICK Taxi

31 M 2020 03352 21/05/2020 D&D HOUSE SRL Livada familia Popescu CIREȘE
DE CALITATE PROASPETE și
DULCI

32 M 2020 03355 21/05/2020 SC POLICOLOR SA VOPSITORUL ANULUI

33 M 2020 03356 21/05/2020 COSMIN POPA-DRAGHIA ZION Gardens
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(210) M 2020 02687
(151) 21/05/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLUBUL BIBLIOFIL ROMAN

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

16. Tiparituri, publicatii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, carti, semne de carti,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetarie si de birou, cu exceptia mobilei,
materiale didactice si educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi sustinerea colocviilor, organizarea şi
sustinerea conferintelor, organizarea şi
sustinerea congreselor, informaţii despre
educatie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 02688
(151) 21/05/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLUBUL ROMAN
DE BIBLIOFILIE

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

16. Tipărituri, publicaţii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, cărţi, semne de cărţi,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, informaţii despre
educaţie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────
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(210) M 2020 02690
(151) 21/05/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOCIETATEA ROMANA

DE BIBLIOFILIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, publicaţii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, cărţi, semne de cărţi,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu exceptia mobilei,
materiale didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, informaţii despre
educaţie, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 02775
(151) 21/05/2020
(732) Asociația Trei Vieți, STR. TUDOR

NECULAI NR. 17, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Trei vieţi

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.12;
26.04.05; 26.04.16

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 03325
(151) 21/05/2020
(732) CATALIN AGOPIAN , STR.

ITALIANA NR. 3, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020979,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONDDA

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 01.07.06;
27.05.02

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

24. Perdele din materiale textile sau plastice.
───────
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(210) M 2020 03326
(151) 21/05/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)

PROTECT-RP-D
ACŢIUNE PUTERNICĂ

UTILIZARE RAPIDĂ

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
24.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
631C), verde (Pantone 369 C), albastru
închis (Pantone 534C)

(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,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.
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 03327
(151) 21/05/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR NR. 340A, JUDEŢUL
BACĂU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
PROTECT-RP-URBAN

(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,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
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.
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 03328
(151) 21/05/2020
(732) SC DIAGNOST NOW SRL, STR.

LANARIEI NR. 90, PARTER,
SECTOR 4, 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)

CLINICA RMN TINERETULUI

(531) Clasificare Viena: 19.13.25; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
10. Scanere pentru imagistică prin rezonanţă
magnetică (rmn).
44. Servicii de imagistică medicală, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală, servicii
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii de
analize medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale.

───────

(210) M 2020 03329
(151) 21/05/2020
(732) ASOCIATIA ''MOSIA

SENIORILOR'', STR. BRANISTE
NR. 119, COM. GILĂU, JUD. CLUJ,
SAT GILĂU, CLUJ, 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)

MOŞIA SENIORILOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 02.03.04;
02.03.23; 02.09.14; 05.13.08; 05.13.09;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, maro, crem,
roşu, portocaliu, roz, verde, mov, negru

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03330
(151) 21/05/2020
(732) NICOVIANGI SRL , SOSEAUA

VITAN BARZESTI NR. 5, CAMERA
1, CLADIREA C3, SECTOR 4
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NICOVIANGI
RESIDENCE Eşti acasa!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 05.01.16; 29.01.03

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 03331
(151) 21/05/2020
(732) SC FRONTERA TRADING SRL,

STR. THEODOR AMAN NR. 99,
JUD. BRĂILA, BRĂILA, 810144,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Bäckerbrot

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.05; 26.04.02; 25.01.19

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

30. Cafea, ceai, zahăr, orez, tapioca şi sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), gheaţă.

───────

(210) M 2020 03332
(151) 21/05/2020
(732) IULIUS NISTOR, STR.

ZORELELOR NR. 26, JUD.
ILFOV, SNAGOV, 077165, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DR-ONLINE

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 19.13.22;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicație software pentru servicii de cloud
computing, aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet.

───────

(210) M 2020 03333
(151) 21/05/2020
(732) Marta Staicu, SAT PLOIESTIORI

NR. 815D, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BLEJOI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
I.Q. WASH

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

37. Servicii de spălătorie și curățătorie auto.
───────

(210) M 2020 03334
(151) 21/05/2020
(732) S.C. LEARNACT S.R.L., INTR.

MESTEACĂNULUI NR. 10, CAM. 5,
PARTER, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
TRAINSILVANIA

(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).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03335
(151) 21/05/2020
(732) S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
ORA DE SPECTACOL

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

38. Telecomunicații.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03336
(151) 21/05/2020
(732) S.C. AGENTIA DE VANZARI

SERVICII S.R.L., SAT CORBU
NR. 237, CORP C1, JUD. BUZĂU,
COMUNA CATINA, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

eAgent Agentia de
Vanzari Servicii

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 26.11.03; 26.11.09

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
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acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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 03337
(151) 21/05/2020
(732) The Marketing, Creative & Web

Agency S.R.L., STR. PETŐFI
SÁNDOR NR. 37,ETAJ 2, JUDET
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530210, HARGHITA, ROMANIA

(740) Signolex Trademark Registration
S.R.L., STR KOSSUTH LAJOS
NR. 28, AP.13, JUDET HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530210,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

HAMM Kattanj rá a kajára!
Mâncarea preferată
la un click distanță!

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
11.01.01; 29.01.12; 26.04.18

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
711C), portocaliu (Pantone 715C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03338
(151) 21/05/2020
(732) PFA RADU IONUT VICTOR, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 11
JUDET OLT, OBARSIA, CAMPU
PARULUI, 237285, OLT, ROMANIA

(540)
Piata Zahana

(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.

───────
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(210) M 2020 03339
(151) 21/05/2020
(732) DEFNE SELOS SRL, ŞOS.

PETRĂCHIOAIA NR. 113,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR. 12, BL. M37,
SC. 1, ET. 1, AP. 1, BUCUREŞTI,
31042, ROMANIA

(540)

D'MARKET ÎNCEPE ZIUA
CU NOI ! BY DEFNE SELOS

(531) Clasificare Viena: 18.01.19; 01.01.02;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări administrative,
publicitate prin poştă (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), intermedierea de
abonamente pentru ziare (intermediere
comercială pentru terți), consultanţă în
conducerea şi organizarea afacerilor,
consultanţă în exploatarea sau conducerea
firmelor comerciale sau industriale, consultanţă
în exploatarea sau conducerea de magazine,
supermarketuri, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, publicitate
online într-o rețea de calculatoare, închirierea
timpului publicitar în toate mijlocele de
comunicare, publicare de texte publicitare,
închiriere de spații publicitare, difuzare de
anunţuri publicitare, relaţii publice, organizare
și gestionare de operațiuni comerciale de
fidelizare a clienților, promovarea vânzărilor
(pentru terți), regruparea pentru terţi de produse
de imprimerie, de papetărie, de cărţi, de produse
pentru activităţi artistice şi culturale, de jocuri şi

jucării, de produse pentru curățenia, întreţinerea,
renovarea şi decorarea casei (interior şi exterior),
de produse de iluminat, de ustensile şi de
recipiente pentru menaj sau bucătărie, de
lenjerie, ţesături şi textile,
de articole vestimentare, de încălţăminte,
de articole pentru acoperirea capului, de
bagaje, marochinărie, de produse alimentare
şi de băuturi, de produse de igienă şi de
înfrumuseţare, de articole de puericultură,
de parafarmacie, de bijuterie, de orologerie,
de produse pentru animale (cu excepţia
transportului lor), ce oferă consumatorilor
posibilitatea de a le vizualiza, alege şi cumpăra
comod, prezentare de produse prin orice
mijloc de comunicație pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
online, magazine sau în supermarketuri de
produse menţionate, şi anume produse de
imprimerie, de papetărie, de cărţi, de produse
pentru activităţi artistice şi culturale, de jocuri şi
jucării, de produse pentru curățenia, întreţinerea,
renovarea şi decorarea casei (interior şi exterior),
de produse pentru mobilare (interioară şi
exterioară a casei), de produse de iluminat,
de ustensile şi de recipiente pentru menaj
sau bucătărie, de lenjerie, ţesături şi textile,
de articole vestimentare, de încălţăminte,
de articole pentru acoperirea capului, de
bagaje, marochinărie, de produse alimentare
şi de băuturi, de produse de igienă şi de
înfrumuseţare, de articole de puericultură,
de parafarmacie, de bijuterie, de orologerie,
de produse pentru animale (cu excepţia
transportului lor), ce oferă consumatorilor
posibilitatea de a le vizualiza, alege şi cumpăra
comod.

───────

(210) M 2020 03340
(151) 21/05/2020
(732) Vita Bella Logistic SRL, STR.

9 MAI NR. 3, SC. D, AP. 15,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
VITA BELLA

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

3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice.
───────
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(210) M 2020 03341
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
KAMY

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, 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, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, şervețele din
hârtie, şervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(210) M 2020 03342
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
FANNY

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, 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, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, şervețele din
hârtie, şervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(210) M 2020 03343
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZAFARAN.RO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenții de
import-export.
42. Servicii de creare și menținere site web.

───────

(210) M 2020 03344
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────

(210) M 2020 03345
(151) 21/05/2020
(732) SC MEDCHIM EXPERT SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, CLADIREA
C17, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
BELONA

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, 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, hârtie igienică, hârtie absorbantă,
hârtie de bucătărie, prosoape de hârtie, batistuțe
de hârtie, bavete din hârtie, role de bucătărie
(hârtie), pungi de gunoi din hârtie, șervețele din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, saci de
gunoi din hârtie (pentru uz casnic).

───────

(210) M 2020 03346
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SAHARA PERFUMES
TRADING

(531) Clasificare Viena: 03.02.13; 03.02.24;
02.01.20; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.15;
24.17.02; 27.05.01; 29.01.14

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

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terților
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență sau
prin mijloace electronice (site-uri web sau
emisiuni de teleshoping), servicii de agenții de
import-export.

───────
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(210) M 2020 03347
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PETROVA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 03348
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIVAREA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse (exceptând transportul),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le

achiziţioneze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice ( site-uri web sau
emisiuni de teleshoping ), servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 03349
(151) 21/05/2020
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN

, ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 1A, BL. 452, SC. D, ET. 10,
AP. 175, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
W-OU!

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03350
(151) 21/05/2020
(732) PLATFORMA SMART TAXI

SRL, STR. POET GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 17, AP. 49,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLICK Taxi

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, roşu, vişiniu,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03352
(151) 21/05/2020
(732) D&D HOUSE SRL, STR. FERMA

NR. 13-18, JUD. ILFOV, 1
DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Livada familia Popescu
CIREȘE DE CALITATE
PROASPETE și DULCI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.07.15; 05.07.16; 29.01.15

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

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

31. Fructe și legume proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03355
(151) 21/05/2020
(732) SC POLICOLOR SA,

BULEVARDUL TIMIŞOARA, NR.
98, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061334, ROMANIA

(540)

VOPSITORUL ANULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
18.01.09; 24.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
660C), roz (Pantone 675C), alb.
galben, rosu, auriu, negru

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

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

───────

(210) M 2020 03356
(151) 21/05/2020
(732) COSMIN POPA-DRAGHIA, STR,

STEFAN VELOVAN NR. 1, BL.
B1, SC. 2, AP. 14, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
ZION Gardens

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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43. Servicii de cazare temporară oferite de
campinguri de vacanță, servicii de rezervare de
spații de cazare în cadrul campingurilor, punerea
la dispoziție a terenurilor de camping (rezervare),
servicii de camping pentru turiști (cazare).

───────


