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Cereri Mărci publicate în 29/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03275 22/05/2020 ALEXANDER-ARIEL CHIS GREEN HILL BOXES

2 M 2020 03354 22/05/2020 DEHALO SRL DEHALO

3 M 2020 03357 22/05/2020 ALEXANDRU EGRI magazinul MUZICA

4 M 2020 03358 22/05/2020 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

Sănătate din natură la Europa fm

5 M 2020 03359 22/05/2020 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R SA

RAŢIUNEA ZILEI

6 M 2020 03360 22/05/2020 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU OPTOELECTRONICA
- INOE 2000

AMBULANŢA PENTRU
PATRIMONIU

7 M 2020 03361 22/05/2020 ASOCIAŢIA PARTENERIAT
PENTRU PROIECTE ŞI
FONDURI EUROPENE

APPFE ASOCIAŢIA
PARTENERIAT PENTRU
PROIECTE ŞI FONDURI
EUROPENE EDILITATEA

8 M 2020 03362 22/05/2020 SC UNIDOOS PARA LA
MUSICA SRL

SUSHERIA by Hanul cu Peşte

9 M 2020 03363 22/05/2020 SC TERAPIA SA IGIENOSEPT

10 M 2020 03364 22/05/2020 SC AQUA BLUE-LITTLE
SPLASHERS SRL

Aqua Blue Little Splashers

11 M 2020 03365 22/05/2020 CĂTĂLIN PĂTRAŞCU DOCTORUL GRĂDINII

12 M 2020 03366 22/05/2020 SC GLOW COSMETICS SRL SanyDrops - picătură de
protecţie pentru familia ta -

13 M 2020 03367 22/05/2020 PIETON SRL P PIETON

14 M 2020 03368 22/05/2020 SMITHFIELD ROMANIA SRL PORC UŞOR comtim Din tradiţia
familiei tale!

15 M 2020 03369 22/05/2020 AUTO COBALCESCU SRL Auto Cobălcescu

16 M 2020 03370 22/05/2020 WHITEDECOR SRL TANDEM FABRICA DE MOBILĂ

17 M 2020 03371 22/05/2020 S.C. EXOPAD S.R.L. Coffee Lotca

18 M 2020 03373 22/05/2020 LAURA-IOANA FLOREA-
PANTAZI

OPTICA NORD

19 M 2020 03374 22/05/2020 S.C. STUDIOBLU S.R.L. CORECT DAUNE
DESPAGUBIRI DIN ACCIDENTE

20 M 2020 03376 22/05/2020 STUBE FLORIN NICUSOR
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Gazeta de Caras-Severin
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 03377 22/05/2020 Anca Nicoleta Musat AmorinoKids

22 M 2020 03378 22/05/2020 KINETIC RECOVERY
EDUCATION SRL

KINETIC RECOVERY
EDUCATION

23 M 2020 03379 22/05/2020 S.C BDG IMPORT S.R.L FARM TO FORK

24 M 2020 03380 22/05/2020 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. FARM 2 FORK

25 M 2020 03381 22/05/2020 TALAR FOODS L.T.D Grădina Bulgarului

26 M 2020 03382 22/05/2020 DORNA LACTATE SA Perle de brânză

27 M 2020 03383 22/05/2020 MIHĂIŢĂ VASEA WHITE SEA

28 M 2020 03384 22/05/2020 DORNA LACTATE SA LaDORNA Bunătatea laptelui

29 M 2020 03385 22/05/2020 ZORAN SAVIC Fish House

30 M 2020 03386 22/05/2020 TRAIAN VASEA WHITE ELEMENTS

31 M 2020 03387 22/05/2020 ADVANTURE PROJECT SRL GRABBIT

32 M 2020 03388 22/05/2020 AURELIAN LEONARD OCHIAN ROSHIELD

33 M 2020 03389 22/05/2020 YPSILON CALCULATOARE SRL IMAGO PRINT

34 M 2020 03390 22/05/2020 VERDE ÎMPĂRAT S.R.L. Verde ÎMPĂRAT -grădinărit și
spații verzi-

35 M 2020 03391 22/05/2020 ELYSIUM CHIRURGIE
PLASTICA SRL

Rinoplastie Naturala Ultrasonica

36 M 2020 03392 22/05/2020 S.C. IRUM S.A. IRUM

37 M 2020 03394 22/05/2020 VECTOR AESTHETIC SRL V VECTOR AESTHETIC

38 M 2020 03396 22/05/2020 BEAUTY BY SHEIKA SRL Sheika

39 M 2020 03397 22/05/2020 Mihai Andrei Ionescu Roll'In

40 M 2020 03398 22/05/2020 Fineas Hărțăgan Elphin

41 M 2020 03399 24/05/2020 HIGGINS SRL PRES UD

42 M 2020 03400 24/05/2020 I SEE SOLUTIONS SRL BeeTech

43 M 2020 03401 24/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

AIR BLITZ

44 M 2020 03402 24/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

MEGA AIR BLITZ

45 M 2020 03403 24/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

AIR FRESH

46 M 2020 03404 24/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

AIR ZIPPERS
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(210) M 2020 03275
(151) 22/05/2020
(732) ALEXANDER-ARIEL CHIS, CALEA

CALARASI NR. 179, BL. 49, SC.
A, ET. 2, AP. 5, NR. 179, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GREEN HILL BOXES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
06.01.02

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), verde (Pantone 2272 CP), alb

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, 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,
suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
dezinfectante.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03354
(151) 22/05/2020
(732) DEHALO SRL, STR. BUCEGI NR.

15, AP. 57, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

DEHALO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
01.01.02

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu
privire la software de calculator, publicitate,
publicitate online., servicii de comerț online cu
amănuntul
pentru software de calculator, compilare de
programe de
procesare a datelor.
42. Actualizare de pagini de internet, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare de
software de calculator pentru terți, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, actualizare
de
software pentru sisteme de comunicații,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator,
actualizarea bazelor de date informatice,
actualizarea paginii inițiale pentru terți,
actualizarea softwareului,
actualizarea și ameliorarea software-ului de
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de
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calculator, cercetare privind programarea pe
calculator, cercetare și dezvoltare de software
informatic,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și
actualizarea software-ului informatic, compilare
de pagini web pentru internet, configurare de
sisteme și rețele informatice, configurare de
software de calculator,
construire și întreținere de pagini web,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, consultanță privind crearea și
proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe
informatice, consultanță referitoare la
proiectarea de pagini principale și de pagini de
internet, consultanță
în materie de design de pagini web, creare de
pagini principale pentru rețele informatice, creare
de pagini
principale pentru terți, creare de pagini web
pentru alte persoane, creare de pagini web
stocate electronic
pentru servicii online și pe internet, creare de
programe de prelucrare a datelor, creare de site-
uri pe
internet, creare și actualizare de pagini principale
pentru rețele de calculatoare, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației),
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare și dezvoltare de programe pentru
prelucrarea de date,
creare și furnizare de pagini web pentru terți,
creare și întreținere de pagini web, creare și
întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, creare,
proiectare și întreținere de pagini web, creare,
întreținere și
modernizare de software de calculator, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea și întreț
inerea siturilor web pentru terți, crearea și
proiectarea de pagini web pentru terți, design de
pagini
principale și pagini web, design de site-uri web,
design și dezvoltare de software, dezvoltare de
baze de
date, dezvoltare (creare) de coduri
computerizate, dezvoltare de limbaje
informatice, dezvoltare de pagini web

pentru terți, dezvoltare de programe de
calculator, dezvoltare de programe de date,
dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, dezvoltare
de
software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru operatorii audio și
video,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de software
pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive,
dezvoltare de soluții software pentru furnizorii și
utilizatorii de internet, dezvoltare și actualizare
de
programe informatice, dezvoltare și întreținere
de software pentru baze de date electronice,
elaborare de
programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, elaborare și
actualizare de software informatic, furnizare de
informații în domeniul proiectării de software de
calculator, furnizare de informații privind
programarea informatică, gestionare de pagini
web pentru terți,
inginerie de software informatic, instalare de
pagini web pe internet pentru terți, instalare de
software
pentru baze de date, instalare și actualizare de
programe pentru prelucrarea de date, instalare,
întreținere și
actualizare de software pentru baze de date,
instalare și personalizare de aplicații software de
calculator,
instalare și întreținere de software pentru acces
la internet, modificare de programe de calculator,
întreț
inere de site-uri web, întreținere și modernizare
de software de calculator, întreținerea bazelor de
date,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de pagini web, programare
de pagini web
personalizate, programare de programe de
securitate pe internet, programare de programe
pentru procesarea
datelor, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, programare de
software pentru importarea
și gestionarea datelor, programare de software
pentru platforme de internet, programare de
software pentru
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portaluri de internet, spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, programare de software
pentru
publicitate online, programare pentru
calculatoare pentru prelucrarea datelor,
proiectare de baze de date,
proiectare de pagini principale, proiectare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare de
pagini web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
proiectare de portaluri web, proiectare de
programe de
prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
informaționale în domeniul managementului,
proiectare de siteuri
web, proiectare de software de procesare de
text, proiectare de software pentru procesare și
distribuție
de conținut multimedia, proiectare de software
pentru prelucrarea imaginilor, proiectare și
actualizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și creare de pagini de internet pentru alte
persoane, proiectare
și creare de pagini principale și pagini de internet,
proiectare și creare de pagini principale și pagini
web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare și dezvoltare de programe pentru
baze de date
informatice, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, proiectare și
dezvoltare
de software pentru prelucrarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, proiectare și dezvoltare de
software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare și
dezvoltare de pagini principale și site-uri web,
proiectare și
implementare de pagini web pentru terți,
proiectare și implementare de pagini web în
rețea pentru terți,
proiectare și realizare de pagini principale și de
site-uri web, proiectare și întreținere de site-uri
informatice
pentru terți, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți, realizarea de programe de
prelucrare a
datelor, servicii de administrare de site-uri web
și hosting online pentru terți, servicii de creare
de pagini web de internet, servicii de dezvoltare
de pagini web, servicii de integrare a sistemelor
informatice, servicii

de proiectare și creare de pagini web, servicii de
testare a gradului de încărcare a site-urilor web,
servicii
pentru testarea utilizabilității paginilor web,
actualizarea paginilor web pentru terți, analize
computerizate privind sistemele informatice,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, furnizarea de servicii în domeniul
tehnologiei informației prin externalizarea
acestora, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online
pentru terți, proiectare de aparate de prelucrare
a datelor, proiectare, creare și programare de
pagini web,
redactare tehnică, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice,
servicii de rețele informatice, servicii informatice
de analiză de date, asistență tehnică referitoare
la
calculatoare, compilare de informații privind
sistemele informatice, consultanță privind
software-ul
pentru sisteme de comunicații, consultanță
privind întreținerea de software de calculator,
consultanță în
domeniul calculatoarelor, consultanță în
domeniul analizei sistemelor informatice,
consultanță în
domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, consultan
ță în legătură cu crearea de pagini principale și
de pagini de internet, consultanță în legătură cu
proiectarea de pagini principale și de pagini de
internet, consultanță în materie de dezvoltare de
sisteme
informatice, consultanță în materie de securitate
informatică, furnizare de informații tehnice cu
privire la
calculatoare, servicii de asistență tehnică pentru
supravegherea rețelelor informatice, servicii de
consultan
ță privind sistemele de informare computerizate,
servicii de consultanță referitoare la software
utilizat în
domeniul comerțului electronic, servicii de
informare cu privire la aplicarea rețelelor
computerizate,
servicii de informare în domeniul calculatoarelor,
servicii de informare în domeniul tehnologiei
informației.

───────
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(210) M 2020 03357
(151) 22/05/2020
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI

VOIEVOD NR. 26, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

magazinul MUZICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 22.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03358
(151) 22/05/2020
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ȘOS.
PIPERA, NR. 46D-46E, OREGON
PARK, CLĂDIREA B, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sănătate din natură
la Europa fm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
05.03.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
alb

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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.

───────
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(210) M 2020 03359
(151) 22/05/2020
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ȘOS.
PIPERA, NR. 46D-46E, OREGON
PARK, CLĂDIREA B, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RAŢIUNEA ZILEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
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.

───────

(210) M 2020 03360
(151) 22/05/2020
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU OPTOELECTRONICA -
INOE 2000, STR. ATOMIŞTILOR
NR. 409, JUDEŢUL ILFOV,
MĂGURELE, 77125, ROMANIA

(540)
AMBULANŢA

PENTRU PATRIMONIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă, de
cercetare, optică, cântărire,măsurare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sau procesarea
datelor.
37. Servicii de reparaţii.
41. Educaţie, furnizarea de activităţi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
servicii de control şi autentificare a calităţii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/05/2020-24/05/2020

(210) M 2020 03361
(151) 22/05/2020
(732) ASOCIAŢIA PARTENERIAT

PENTRU PROIECTE ŞI FONDURI
EUROPENE, STR. OBAIE NR.
9C, VILA 3, JUDETUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

APPFE ASOCIAŢIA
PARTENERIAT PENTRU
PROIECTE ŞI FONDURI
EUROPENE EDILITATEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
02.07.25

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

clase:
16. Hârtie și carton, reviste, 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, publicitate în reviste, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,

ziare și reviste, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor și
a serviciilor din clasele 16 și 41 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, întocmire de
rapoarte referitoare la editarea şi redactarea de
texte.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de reviste,
editare și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 03362
(151) 22/05/2020
(732) SC UNIDOOS PARA LA MUSICA

SRL, ALEEA LOTUS NR. 6, BL.
12A, SC. A, ET. 2, AP. 9, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SUSHERIA by Hanul cu Peşte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.01.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
99-2-2), roz (Pantone P 62-6 C), oliv
(Pantone 135-4-1 U)

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

43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de sushi, restaurante de delicatese.

───────
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(210) M 2020 03363
(151) 22/05/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
IGIENOSEPT

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură şi
silvicultură, preparate biologice pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice şi farmaceutice,
alcool, clor, glicerină, apă oxigenată, materiale
de filtrare, respectiv substanţe minerale,
substanţe vegetale şi materiale ceramice sub
formă de particule.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, preparate
sanitare (articole de toaletă).
5. Dezinfectanţi şi antiseptice, produse
igienizante, antibacteriene, bactericide, biocide
şi antivirale, produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente alimentare şi nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale pentru pansamente, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide
10. Dispozitive medicale.
35. Publicitate, servicii de promovare,
conducerea şi gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (cu excepţia transportului lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze, prin intermediul unor magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.

───────

(210) M 2020 03364
(151) 22/05/2020
(732) SC AQUA BLUE-LITTLE

SPLASHERS SRL, STR.
CANALULUI NR. 31, JUDEŢUL
BRAŞOV, SĂCELE, BRAȘOV,
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)

Aqua Blue Little Splashers

(531) Clasificare Viena: 03.11.11; 03.11.24;
01.15.21; 26.01.16; 27.05.01; 29.01.15

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

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

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).

───────
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(210) M 2020 03365
(151) 22/05/2020
(732) CĂTĂLIN PĂTRAŞCU, STR.

DUMBRAVA NR. 2, JUDEŢUL
GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
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)

DOCTORUL GRĂDINII

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.01;
29.01.03; 19.13.21

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (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 03366
(151) 22/05/2020
(732) SC GLOW COSMETICS SRL, STR.

GEN. TRAIAN MOSOIU NR. 19,
ET. 1, AP. 22, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, 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)

SanyDrops - picătură de
protecţie pentru familia ta -

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 02.07.09;
02.07.23; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, roşu, alb, maro, turcoaz

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03367
(151) 22/05/2020
(732) PIETON SRL, COMUNA

DĂRMĂNEŞTI NR. 408, JUDEŢUL
SUCEAVA, SAT DĂRMĂNEŞTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

P PIETON

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.02;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.21

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 03368
(151) 22/05/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA SRL,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, CAMERA 17-07, ET.17,
SECTOR 2, , BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PORC UŞOR comtim
Din tradiţia familiei tale!

(531) Clasificare Viena: 03.04.18; 03.04.24;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspată,
mezeluri proaspete, uscate, afumate, produse
semipreparate din carne, amestecuri din carne
şi legume congelate, mâncare gătită pe bază de
carne, extracte din carne, jeleuri din carne, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 03369
(151) 22/05/2020
(732) AUTO COBALCESCU SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 311,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030138,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Auto Cobălcescu

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule.
37. Servicii de construcții.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03370
(151) 22/05/2020
(732) WHITEDECOR SRL, B-DUL.

GHENCEA, NR. 154A, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TANDEM FABRICA
DE MOBILĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

20. Paturi, dulapuri (mobilier), mese de toaletă
cu oglinzi formate din trei părți, măsuțe
de toaletă, șifoniere, dulapuri pentru haine,
noptiere, noptiere pentru pat, comode, saltele,
canapele, mobilier de bucătărie, mobilier pentru
dormitor, mobilier pentru cameră de zi, mese
de bucătărie, birouri, mese pentru birouri,
scaune de conferință, scaune de birou, fotolii,
fotolii rabatabile, mobilier pentru copii, dulapuri
pentru pantofi, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 03371
(151) 22/05/2020
(732) S.C. EXOPAD S.R.L., STR. VASILE

LASCĂR NR. 105, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Coffee Lotca

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.06; 26.11.02; 26.11.05; 26.11.08;
05.07.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea.

───────

(210) M 2020 03373
(151) 22/05/2020
(732) LAURA-IOANA FLOREA-

PANTAZI, CALEA FERENTARI NR.
3, BL. 75, ET. 1, AP. 5, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OPTICA NORD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Servicii de comerț cu produse optice, servicii
de publicitate privind produsele optice și servicii

ce permit clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri (cu excepția
transportului) , astfel de sevicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
44. Servicii medicale prestate de opticieni,
incluzând imagistică optică pentru diagnosticare
medicală.

───────

(210) M 2020 03374
(151) 22/05/2020
(732) S.C. STUDIOBLU S.R.L., STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 16, BUCUREȘTI,
077125, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CORECT DAUNE
DESPAGUBIRI

DIN ACCIDENTE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.09

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

clase:
36. Agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, servicii
de colectare a datoriilor și despăgubirilor din
accidente rutiere și de muncă.

───────
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(210) M 2020 03376
(151) 22/05/2020
(732) STUBE FLORIN NICUSOR

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
ALEEA GALAȚI NR. 4, SC. 3,
AP. 21, ET. 5, JUD. CARAȘ-
SEVERIN, REȘIȚA, 320137,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Gazeta de Caras-Severin

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
01.17.16; 27.05.01; 27.05.17; 20.07.01

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

clase:
9. Publicație electronică, nedescărcabilă,
aparate și instrumente fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau prelucarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi de înregistrare
și descărcare, software de calculator, materiale
de înregistrare și stocare în format digital sau
analogice, calculatoare și dispozitive periferice.

───────

(210) M 2020 03377
(151) 22/05/2020
(732) Anca Nicoleta Musat, STR.

AVIATOR POPISTEANU NR.
35-37, ET.1, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 12093, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AmorinoKids

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.06; 27.05.10; 02.09.01

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

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

───────

(210) M 2020 03378
(151) 22/05/2020
(732) KINETIC RECOVERY EDUCATION

SRL, STR. FLOARE ALBASTRA
NR. 6, DEMISOL, CAMERA 2, SAT
CERNICA, JUD. ILFOV, COMUNA
CERNICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

KINETIC RECOVERY
EDUCATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.18

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

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).

───────

(210) M 2020 03379
(151) 22/05/2020
(732) S.C BDG IMPORT S.R.L, STR.

TURDA NR. 125, BL. 3, SC. 1, ET.
8, AP.32, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FARM TO FORK

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03380
(151) 22/05/2020
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., STR.

TURDA NR. 125, BL. 3, SC. 1, ET.
8, AP. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FARM 2 FORK

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03381
(151) 22/05/2020
(732) TALAR FOODS L.T.D, ALEEA

COMPOZITORILOR NR. 4,
BL. F17, SC. D, ET. 3, AP. 76,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061603,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Grădina Bulgarului

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
ouă.

───────

(210) M 2020 03382
(151) 22/05/2020
(732) DORNA LACTATE SA, COMUNA

DORNA CANDRENILOR,
CARTIER FLORENI NR. 505,
JUDEŢUL SUCEAVA, SAT
DORNA CANDRENILOR, 727190,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Perle de brânză

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

29. Lapte şi produse lactate.
───────
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(210) M 2020 03383
(151) 22/05/2020
(732) MIHĂIŢĂ VASEA, STR. EDUARD

CAUDELLA NR. 4, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WHITE SEA

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii legate de construcţia
de clădiri, demolarea cladirilor, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară si interior), zidarie,
vopsiitorie, aplicare tapet, servicii auxiliare
serviciilor de construcţii, precum inspecţia
planurilor de construcţie, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care asigură readucerea oricărui
obiect în stare bună după uzură, avariere,
deteriorare sau distrugere parţială , servicii de
reparaţii din domeniul electricităţii, mobilierului,
instrumentelor, uneltelor, servicii de întreţinere
pentru conservarea unui obiect în starea iniţială
fără a schimba vreuna dintre proprietăţile sale,
instalarea echipamentelor de bucătărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere, închirierea
de locuinţe pentru cazare temporară, servicii de
case de vacanţă (cazare temporară).

───────

(210) M 2020 03384
(151) 22/05/2020
(732) DORNA LACTATE SA, COMUNA

DORNA CANDRENILOR,
CARTIER FLORENI NR. 505,
JUDEŢUL SUCEAVA, SAT
DORNA CANDRENILOR, 727190,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LaDORNA Bunătatea laptelui

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
blue 072C), verde (Pantone 354C)

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03385
(151) 22/05/2020
(732) ZORAN SAVIC, STR. TELEAJEN

NR. 33, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fish House
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(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03386
(151) 22/05/2020
(732) TRAIAN VASEA, STR. EDUARD

CAUDELLA NR. 2, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WHITE ELEMENTS

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii legate de construcţia
de clădiri, demolarea cladirilor, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară si interior), zidarie,
vopsiitorie, aplicare tapet, servicii auxiliare
serviciilor de construcţii, precum inspecţia
planurilor de construcţie, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care asigură readucerea oricărui
obiect în stare bună după uzură, avariere,
deteriorare sau distrugere parţială , servicii de
reparaţii din domeniul electricităţii, mobilierului,
instrumentelor, uneltelor, servicii de întreţinere
pentru conservarea unui obiect în starea iniţială
fără a schimba vreuna dintre proprietăţile sale,
instalarea echipamentelor de bucătărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere, închirierea
de locuinţe pentru cazare temporară, servicii de
case de vacanţă (cazare temporară).

───────

(210) M 2020 03387
(151) 22/05/2020
(732) ADVANTURE PROJECT SRL,

STR. PADURII NR. 18, AP. 1,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI
(COM. FLORESTI), CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRABBIT

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.24;
26.02.01; 26.11.05; 27.05.01; 09.07.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 03388
(151) 22/05/2020
(732) AURELIAN LEONARD OCHIAN,

BD. GHEORGHE SINCAI NR.
9, BL. 3, SC. C, ET. 5, AP. 21,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROSHIELD

(531) Clasificare Viena: 19.11.25; 24.01.05;
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03389
(151) 22/05/2020
(732) YPSILON CALCULATOARE SRL,

STR. CARTIER SIGMIR NR. 1L,
JUDEȚUL BISTRIȚA NASAUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)
IMAGO PRINT

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

2. Cartușe cu cerneală solidă (încărcate)
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe
cu jet de cerneală (umplute), cartușe cu
toner pentru folosirea la calculator, cartușe
cu tuș, umplute, pentru imprimante, cartușe
de cerneală, umplute, pentru faxuri, cartușe
de imprimantă (încărcate) pentru dispoztive
de imprimare electronică, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare fotografice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
matriciale, cartușe de toner pline pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de toner,
umplute, pentru faxuri, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe de
toner, umplute, pentru imprimante laser, cartușe
de toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cartușe umplute cu cerneală comestibilă, pentru
imprimante, cartușe umplute cu toner (pentru
imprimante și fotocopiatoare), cartușe umplute
cu toner pentru imprimante de calculator,
cerneală pentru imprimante și xeroxuri, cerneluri
pentru copiatoare, cerneluri de imprimerie,
cerneală sub formă de cartușe, cerneluri (toner)
pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, cartușe de toner
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(încărcate) pentru imprimante cu laser.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de comerţ online cu amănuntul, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata, publicitate.

───────

(210) M 2020 03390
(151) 22/05/2020
(732) VERDE ÎMPĂRAT S.R.L., STR.

PRINCIPATELE UNITE NR. 16,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Verde ÎMPĂRAT -
grădinărit și spații verzi-

(531) Clasificare Viena: 04.05.01; 02.09.04;
02.09.07; 02.09.08; 02.09.12; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, albastru, maro, negru

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

44. Servicii de horticultură, grădinărit şi
amenajare peisagistică, amenajare perisagistică
de grădini pentru terţi, consultanţă referitoare la
peisagistică.

───────

(210) M 2020 03391
(151) 22/05/2020
(732) ELYSIUM CHIRURGIE PLASTICA

SRL, STR. POLONA NR. 125,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Rinoplastie Naturala

Ultrasonica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 03392
(151) 22/05/2020
(732) S.C. IRUM S.A., STR. AXENTE

SEVER NR. 6, JUDEȚUL MUREȘ,
REGHIN, 545300, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
IRUM

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

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
22/05/2020-24/05/2020

(210) M 2020 03394
(151) 22/05/2020
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, STR.

PRAHOVA NR. 14, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

V VECTOR AESTHETIC

(531) Clasificare Viena: 26.11.09; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
3. Alifii de uz cosmetic, agenți de slăbit
[cosmetici], cu excepția celor de uz medical,
alifii, unguente (nemedicinale), anticearcăne,
anticearcăne corectoare (cosmetice), produse
cosmetice, creme cosmetice, produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, creme pentru corp (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, loțiuni pentru ten (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
creme cosmetice pentru piele uscată, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de geluri, creme cosmetice
pentru fata si corp, preparate igienice ca articole
de toaletă, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, seruri de uz cosmetic, seruri

nemedicamentoase pentru piele, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
creme exfoliante, produse exfoliante de uz
cosmetic, dermatografe, creioane dermatografe,
sprayuri pentru corp, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), uleiuri cosmetice
pentru epidermă, produse de protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, ser anti-
îmbătrânire de uz cosmetic, preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate farmaceutice,
preparate dermatologice, preparate medicale,
produse antibiotice dermatologice, produse
exfoliante pentru ten (medicinale), produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antimicrobiene derivate în mod natural, de
uz dermatologic, produse pentru îngrijirea
pielii utilizate în scopuri medicale: produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, produse
și preparate farmaceutice împotriva pielii
uscate cauzate de sarcină, preparate medicale
pentru slăbire, fillere injectabile în piele cu
scop medical, sprayuri refrigerante pentru uz
medical, geluri de uz dermatologic, creme
de uz dermatologic, celule reconstituite pentru
tratamente medicale de îngrijire a pielii,
preparate medicamentoase pentru tratamentul
pielii, tampoane sterile pentru recoltare sau
tratament, de uz medical, preparate cu factor de
creștere epidermică pentru tratamentul arsurilor,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice.
10. Echipamente pentru tratamente magnetice,
de uz medical, echipamente pentru injecții
hipodermice, ace de uz medical, aparate
cu senzori pentru diagnosticare, de uz
medical, aparate cu senzori pentru monitorizarea
semnelor vitale ale pacienților, de uz medical,
aparate de analiză pentru uz medical, aparate
de diagnostic imagistic de uz medical, aparate
de măsurat pentru diagnosticare de uz
medical, instrumente medicale, seringi medicale,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale manuale, protecții pentru instrumente
medicale, aparate și instrumente medicale,
mese pentru instrumente medicale, standuri
pentru instrumente medicale, scaune pentru
proceduri medicale, mese pentru proceduri
medicale, scaune medicale pentru tratarea
pacienților, mese fabricate special pentru
consultații medicale, paturi de uz chirurgical,
cărucioare cu rotile adaptate pentru utilizare
ca dispozitive ajutătoare pentru deplasare,
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echipamente electromedicale, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
epilatoare medicale portabile, instrumentar
chirurgical pentru incizii, tăvi pentru instrumentar
chirurgical, instrumentar chirurgical pentru tăiat,
instrumentar de tăiere pentru uz chirurgical,
canule, mobilier special de uz medical, filtre
electrice de uz medical, filtre antibacteriene
pentru schimbătoare de căldură, de uz medical,
lămpi pentru utilizare cu instrumente medicale,
lămpi de uz medical surse de lumină de uz
medical, folie gelatinoasă de răcire pentru febră,
bandaje de răcire pentru uz medical, dispozitive
medicale de răcire cu aplicatoare în contact
cu corpul, recipiente pentru colectarea fluidelor,
pentru uz medical, tuburi de aspirare de uz
medical, aparate de aspirare de uz medical,
fire de uz medical, așternuturi sterilizate utilizate
pentru pacienți în timpul operațiilor, membrane
de filtrare [medicale], lămpi frontale pentru
chirurgie [de purtat pe cap], lămpi chirurgicale,
echipamente de înaltă frecvență pentru tăiere,
de uz medical, vase pentru aspirație de uz
medical, seturi de drenare prin aspirație de uz
medical, suporturi pentru pungi pentru aspirație
de uz medical, cuțite medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, comprese oculare pentru uz chirurgical,
ecrane de protecție pentru față, de uz chirurgical,
măști de protec ție utilizate de chirurgi în timpul
operațiilor.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, farmaceutice și medicale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la dispozitive
medicale si cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la mobilier
medical, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la instrumentar chirurgical, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
consumabile medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de import, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice și sanitare și
produse medicale.

───────

(210) M 2020 03396
(151) 22/05/2020
(732) BEAUTY BY SHEIKA SRL, STR

STEFAN CEL MARE NR. 24,
BL D5, SC C AP 8, ET 2, JUD.
CONSTANŢA
, MANGALIA, 905500,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Sheika

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri cosmetice, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, seturi de machiaj.

───────

(210) M 2020 03397
(151) 22/05/2020
(732) Mihai Andrei Ionescu, STR.

MUGURAS NR. 2, SECTOR
4, BUCURESTI, 040594,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Roll'In

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii promovare de concerte muzicale.
41. Organizare și coordonare de concerte,
concerte de muzică în direct, divertisment
de tipul concertelor, producere de concerte
muzicale, concerte muzicale pentru radio,
concerte muzicale pentru televiziune, realizare,
coordonare și organizare de concerte.
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───────

(210) M 2020 03398
(151) 22/05/2020
(732) Fineas Hărțăgan, STR.

PRINCIPALĂ NR. 329, JUD.
MUREŞ, GREBENIȘU DE CÎMPIE,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Elphin

(531) Clasificare Viena: 03.02.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru

plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, Imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03399
(151) 24/05/2020
(732) HIGGINS SRL, STR. LAPUSNA

NR. 6, JUD. MURES, TARGU
MURES, 540342, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PRES UD

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
27. Preșuri.

───────

(210) M 2020 03400
(151) 24/05/2020
(732) I SEE SOLUTIONS SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 23, COM.
BAICULESTI, JUD. ARGES,
ZIGONENI, 117065, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
BeeTech

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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42. Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web).

───────

(210) M 2020 03401
(151) 24/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AIR BLITZ

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

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

───────

(210) M 2020 03402
(151) 24/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEGA AIR BLITZ

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5.  Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03403
(151) 24/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AIR FRESH

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03404
(151) 24/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AIR ZIPPERS

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



(210) M 2020 02719
(151) 04/10/2016
(732) IN TIME EXPRESS EUROPE,

S.L., C. DELS REMENCES 134,
MATARÓ, E-08304, SPANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

intime express europe, SL

(531) Clasificare Viena: 01.11.08; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

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

clase:
39. Transport și livrare de bunuri, transport
de marfă și operațiuni de încasare de servicii
mărfuri, servicii de debarasare.

───────
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