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Cereri Mărci publicate în 29/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02214 22/06/2020 SC DANIEL SRL Daniel DISTRIBUTIE

2 M 2020 03911 22/06/2020 ELENA PRODAN CASA BLANCA WELCOME
HOME

3 M 2020 04127 22/06/2020 CORNEL PACHE KIKLAB

4 M 2020 04162 22/06/2020 BOGDAN BOCȘE Knosis

5 M 2020 04163 22/06/2020 BOGDAN BOCȘE ENVISAGE.AI

6 M 2020 04178 22/06/2020 S.C. TOT CE IUBESC 2000
S.R.L.

RAGANA Design

7 M 2020 04179 22/06/2020 S.C. LA PARLEA MACELARUL
S.R.L.

La Pârlea Măcelarul Carne și
preparate din carne +4 0768 947
464

8 M 2020 04180 22/06/2020 S.C. ZEN VIVA MEDIA S.R.L. PUBLICATE ROMANIA AFIȘATA

9 M 2020 04183 22/06/2020 MARIAN POPESCU CELL GSM SERVICE

10 M 2020 04184 22/06/2020 MARIUS-FLORIN TUNDUC I ORADEA

11 M 2020 04185 22/06/2020 MEHMET-SIDDIK YILDIRIM Emre Baklava dulciuri de
poveste

12 M 2020 04186 22/06/2020 ASOCIAȚIA DOCUMENTOR ROD

13 M 2020 04188 22/06/2020 KARDINALE LUXURY
FURNITURE SRL

K KARDINALE LUXURY
FURNITURE

14 M 2020 04189 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

DISINFECTX

15 M 2020 04190 22/06/2020 SC EUROPLASTIC SRL THERMO TOP

16 M 2020 04191 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

MAXICLEAN

17 M 2020 04192 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

DEZIMAX

18 M 2020 04193 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

MAXISEPT

19 M 2020 04194 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

CLEANX

20 M 2020 04195 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

Hygienium 88

21 M 2020 04196 22/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

Hygienium 77

22 M 2020 04197 22/06/2020 TRINAGRIA SRL FAMILY PACK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 04198 22/06/2020 ASOCIAŢIA DOCUMENTOR ROD FESTIVAL

24 M 2020 04199 22/06/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. WEMBLEY PINK GARDEN

25 M 2020 04200 22/06/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. WEMBLEY PINK

26 M 2020 04201 22/06/2020 MARIO BET SLOTS SRL mario bet.ro pariuri sportive

27 M 2020 04202 22/06/2020 FLORIN-IOAN ZAMFIR PIP PERFECT IDEEA
PROJECTS

28 M 2020 04203 22/06/2020 S.C. ABC PLUS MEDIA SA START SHOW

29 M 2020 04204 22/06/2020 CONSTANTIN TEOFIL NEAGU AUTENTIC

30 M 2020 04205 22/06/2020 FLORIN-IOAN ZAMFIR dfl BUSINESS RESORT

31 M 2020 04206 22/06/2020 MARIANA FLOREA AUTO ZONE IASI

32 M 2020 04208 22/06/2020 The Caldrea Company ROOTED IN GOODNESS

33 M 2020 04210 22/06/2020 IOANA TRUCMEL TERRA CREDIT IFN

34 M 2020 04211 22/06/2020 ALDEEA PET SRL BIJOUPET

35 M 2020 04212 22/06/2020 OLGA POCROPIVNÎI O-STUDIO

36 M 2020 04213 22/06/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA Ardealul FAINOȘAG DE VIITOR

37 M 2020 04214 22/06/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA -FAINOŞAG- DE TRADIŢIE

38 M 2020 04215 22/06/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA Ardealul -FAINOŞAG- CA PE
VREMURI

39 M 2020 04216 22/06/2020 CIPRIAN GHEORGHE FLORIN
NYIKITA

SESIUNEA DE NOAPTE

40 M 2020 04217 22/06/2020 IN - OUT BEAUTY COSMETICS
SRL

IN OUT BEAUTY COSMETICS
Improve yourself

41 M 2020 04218 22/06/2020 SC ZN INTERBALKANIK
SECURITY SRL

ZN INTERBALKANIK
SECURITY

42 M 2020 04219 22/06/2020 MARINA SIGHINAŞ Lotusul de Jad

43 M 2020 04220 22/06/2020 ATIMOL SRL IDEAL AUTO

44 M 2020 04221 22/06/2020 GABRIEL ZORILA private sommelier

45 M 2020 04222 22/06/2020 ROXIS FINE CUT SRL-D pur.

46 M 2020 04223 22/06/2020 SC PREMIERE EVENTS
OFFICIAL SRL

Premiere EVENTS Official YOUR
EVENT PLANNER

47 M 2020 04224 22/06/2020 S.C. ENDRESS POWER
ROMÂNIA S.R.L.

EP UP TO THE SKY

48 M 2020 04225 22/06/2020 MAGIC EVENTS FOR YOU
SRL-D

Sweetium
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2020 04226 22/06/2020 AGRICOLA ARIMPEX S.R.L. ZEMO'S pentru trup si suflet

50 M 2020 04227 22/06/2020 EMILIAN RARES SARBU RARA

51 M 2020 04228 22/06/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

THE EDIT

52 M 2020 04229 22/06/2020 PARK EXPERT SERVICE DTL
SRL

E EDELWEISS GELATERIE &
COFETARIE DE EXCELENTA
ELVETIANA

53 M 2020 04230 22/06/2020 PARK EXPERT SERVICE DTL
SRL

PARK EXPERT

54 M 2020 04231 22/06/2020 PARK EXPERT SERVICE DTL
SRL

DIVERTI TV

55 M 2020 04232 22/06/2020 GREEN ROOTS SRL GREENMARKET

56 M 2020 04233 22/06/2020 PARK EXPERT SERVICE DTL
SRL

Recrutare Romania

57 M 2020 04234 22/06/2020 SC 2A FARM SRL Pharm A-Z

58 M 2020 04235 22/06/2020 ELENA OVREIU AYE

59 M 2020 04236 22/06/2020 NOVARTIS AG EXOTER

60 M 2020 04237 22/06/2020 SC DELTA SKYLINE
DEVELOPMENT SRL

DELTA SKYLINE RESIDENCE

61 M 2020 04238 22/06/2020 SC BUGARU TRANS SRL BUGARUTRANS

62 M 2020 04239 22/06/2020 SC FINESTORE DISTRIBUTION
SRL

VERTIGO

63 M 2020 04240 22/06/2020 SC BEST BITE SRL unfakeable.
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(210) M 2020 02214
(151) 22/06/2020
(732) SC DANIEL SRL, STR.

COLECTIVISTILOR NR. 21A,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

Daniel DISTRIBUTIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 26.04.18

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(cu excepţia transportului lor) 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 teleshopping),
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2020 03911
(151) 22/06/2020
(732) ELENA PRODAN , STR.

DOMNEASCA NR. 77, BL. E, SC.
1, AP. 22, JUDEŢUL GALAŢI, *,
800215, GALAȚI, ROMANIA

(540)

CASA BLANCA
WELCOME HOME

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.04; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04127
(151) 22/06/2020
(732) CORNEL PACHE, STR. TARGU

NEAMT NR. 14A, BL. B37, ET. 4,
AP. 89, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KIKLAB

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

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

───────
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(210) M 2020 04162
(151) 22/06/2020
(732) BOGDAN BOCȘE, STR.

ING.PISONI NR. 27, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Knosis

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.01; 26.04.05; 26.13.25

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

9. Software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
de inteligență artificială pentru mașini fără
șofer, software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software pentru învățare
automată, software de inteligență artificială,
software pentru asistent virtual, software pentru
domotica, software de inteligență artificială
pentru analiză, software de inteligență artificială
pentru supraveghere, software de cinema
de realitate virtuală, software de învățare
automată pentru analize, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate augmentată, software
de realitate virtuală, software de realitate virtuală
pentru telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru învățarea medicinei, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca și
compilarea datelor matematice sau statistice.

42. Servicii oferite de ingineri care efectuează
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte în
domeniile stiințifice și tehnologice.

───────

(210) M 2020 04163
(151) 22/06/2020
(732) BOGDAN BOCȘE, STR.

ING.PISONI NR. 27, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ENVISAGE.AI

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (Hex #FFFFFF),
turcoaz (Hex #17698b), violet (Hex
#ea1d8f)

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

9. Aplicații software descărcabile, software
mobil, software bancar, software educațional,
software adaptabil, software științific, software
pentru domotică, software pentru asistent virtual,
software de inteligență artificială, software pentru
învățare automată, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, software de
cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
învățare automată pentru finanțe, software de
învățare automată pentru publicitate, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de învățare automată pentru domeniul
sănătății, portaluri inteligente pentru stocare
definită prin software, software senzitiv, software
biometric, software pentru recunoasterea fetelor,
software pentru recunoasterea caracterelor,
software pentru recunoasterea vocală, software
pentru gestionarea traficului, software pentru
controlul mișcării, software pentru automatizare
industrială, software de recunoaștere a
gesturilor, software pentru table interactive
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whiteboard, software pentru previziuni de piață,
software de asistență în producție, software
de analiză a discursului, software pentru
recunoașterea optică a caracterelor, software de
recunoaștere inteligentă a caracterelor, software
pentru automatizarea proceselor robotice (RPA),
software pentru realitate augmentată, software
de realitate virtuală, software pentru realitate
virtuală și augmentată, software pentru realitate
augmentată destinat creării de hărți, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală.
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clientilor să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca și
compilarea datelor matematice sau statistice.
42. Servicii oferite de ingineri care efectuează
evaluări, estimări, cercetări și rapoarte în
domeniile stiințifice și tehnologice.

───────

(210) M 2020 04178
(151) 22/06/2020
(732) S.C. TOT CE IUBESC 2000

S.R.L., STR. PROF. DR. AUREL
ARDELEAN NR. 95, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

RAGANA Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.08; 26.05.02

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#d5a22d), negru (HEX #010101)

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

9. Software pentru server web, aplicații software
pentru web, software pentru aplicații web
și servere, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web.

───────

(210) M 2020 04179
(151) 22/06/2020
(732) S.C. LA PARLEA MACELARUL

S.R.L., STR. GHEORGHE DOJA
NR. 14, JUD. ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)

La Pârlea Măcelarul
Carne și preparate din
carne +4 0768 947 464

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
26.11.01; 26.11.12; 03.04.01; 03.04.13

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

29. Carne.
───────
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(210) M 2020 04180
(151) 22/06/2020
(732) S.C. ZEN VIVA MEDIA S.R.L., STR.

RĂDĂCINII NR. 9, JUD. IALOMIȚA,
FETEȘTI, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PUBLICATE
ROMANIA AFIȘATA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz,
verde, albastru

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive

periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (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).
38. Telecomunicaţii (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).
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).

───────
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(210) M 2020 04183
(151) 22/06/2020
(732) MARIAN POPESCU, STR.

SMARANDA BRAESCU NR. 29,
BL. XI G, SC. 2, ET. 1, AP. 23,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014205,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CELL GSM SERVICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
telefoane.
37. Întreţinerea şi repararea telefoanelor.

───────

(210) M 2020 04184
(151) 22/06/2020
(732) MARIUS-FLORIN TUNDUC, STR.

ARHIMEDE NR. 8, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

I ORADEA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 04185
(151) 22/06/2020
(732) MEHMET-SIDDIK YILDIRIM,

ȘOS. DOBROEȘTI NR. 7, BL.
2, SC.B, AT. 7, AP. 23, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Emre Baklava
dulciuri de poveste

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), baklava, halva.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 04186
(151) 22/06/2020
(732) ASOCIAȚIA DOCUMENTOR, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
65A, JUD. TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ROD

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

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

───────

(210) M 2020 04188
(151) 22/06/2020
(732) KARDINALE LUXURY

FURNITURE SRL, B-DUL
ENERGETICIENILOR NR. 13-15,
ANEXA II, CAMERA 113, ET.
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

K KARDINALE
LUXURY FURNITURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.11.05

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
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teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
publicitate.

───────

(210) M 2020 04189
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

DISINFECTX

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,

sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04190
(151) 22/06/2020
(732) SC EUROPLASTIC SRL, B-DUL

TIMISOARA NR. 98E, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
THERMO TOP

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi.

───────

(210) M 2020 04191
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

MAXICLEAN

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
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esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04192
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

DEZIMAX

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04193
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

MAXISEPT

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
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dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04194
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CLEANX

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04195
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Hygienium 88

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
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,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
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excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04196
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Hygienium 77

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, 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.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legâtorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetârie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),

materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni si bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan si
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte si încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04197
(151) 22/06/2020
(732) TRINAGRIA SRL, STR. PLEVNEI

NR. 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
FAMILY PACK

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Servicii de catering, servicii de alimentaţie
publică.

───────

(210) M 2020 04198
(151) 22/06/2020
(732) ASOCIAŢIA DOCUMENTOR, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 65A,
JUDEŢ TIMIŞ, DUMBRAVITA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ROD FESTIVAL

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

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

(210) M 2020 04199
(151) 22/06/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, CERNICA, 077035, 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)
WEMBLEY PINK GARDEN

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04200
(151) 22/06/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., STR.

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR.
1, CERNICA, 077035, 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)
WEMBLEY PINK

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04201
(151) 22/06/2020
(732) MARIO BET SLOTS SRL, STR.

FERDINAND NR. 94, CAMERA
10, BL. F19B, SC. B, ET. P, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

mario bet.ro pariuri sportive

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 26.13.25; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
verde închis

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

41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, organizarea de
jocuri de noroc prestate online, organizarea de
jocuri pe bani, organizarea de loterii, organizarea
de cluburi de noapte (divertisment).

───────
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(210) M 2020 04202
(151) 22/06/2020
(732) FLORIN-IOAN ZAMFIR, STR.

BUCIUM NR. 25, BL. B3-1, SC.
C, ET. 1, AP. 2, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIP PERFECT
IDEEA PROJECTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 04203
(151) 22/06/2020
(732) S.C. ABC PLUS MEDIA SA,

STR. TEATRULUI NR. 1-2,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
START SHOW

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

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

───────

(210) M 2020 04204
(151) 22/06/2020
(732) CONSTANTIN TEOFIL NEAGU,

STR. TOMIS NR. 307, BL. 8B,
SC. B, ET. 6, AP. 72, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
AUTENTIC

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

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

───────
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(210) M 2020 04205
(151) 22/06/2020
(732) FLORIN-IOAN ZAMFIR , STR.

BUCIUM, NR. 25, BL. B3-1, SC. C,
ET. 1, AP. 2, JUD. IAŞI, IS, IAȘI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

dfl BUSINESS RESORT

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

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi 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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 04206
(151) 22/06/2020
(732) MARIANA FLOREA

, ALEEA NICOLINA NR. 82,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
AUTO ZONE IASI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Vulcanizarea pneurilor (reparație), stații
service pentru întreținerea vehiculelor.
42. Servicii de inspecție tehnică.

───────

(210) M 2020 04208
(151) 22/06/2020
(732) The Caldrea Company, HOWE

STREET 1525, RACINE, WI,
53403-2236 UNITED STATES,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
ROOTED IN GOODNESS

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

3. Produse/preparate de curățare și degresare,
și anume, produse/preparate de curățare
universală, spray-uri de curățare a ferestrelor,
produse/preparate de curățare a bucătăriei
și de curățare a băilor, săpunuri solide și
săpunuri pentru vase (dish soap), detergenți
pentru mașina de spălat vase, produse de
spălare, și anume, detergenți de spălare, balsam
de rufe (fabric softner), servețele antistatice
pentru uscător, produse pentru îndepărtarea
punctelor și petelor, produse de creștere a
intensității aromelor pentru spălare a rufelor
(laundry fragrance booster), loțiuni de mâini și
săpun de mâini, și anume, săpun de piele,
săpun de toaletă, produse de curățare pentru
vasul de toaletă, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului.
4. Lumânări, lumânări parfumate.
5. Preparate pentru igienizarea mâinilor.

───────

(210) M 2020 04210
(151) 22/06/2020
(732) IOANA TRUCMEL, STR. RAHOVA,

BL. 14, AP. 7, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

TERRA CREDIT IFN

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15; 01.17.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde, gri deschis,
alb, negru

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

36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, servicii financiare
prestate în legătură cu contractele de asigurare
de toate tipurile.

───────
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(210) M 2020 04211
(151) 22/06/2020
(732) ALDEEA PET SRL, ALEEA LUNCA

BRADULUI NR. 1, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BIJOUPET

(531) Clasificare Viena: 03.06.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri
pentru animale (așternut), plante naturale, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere brute și neprocesate.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate
prin corespondență, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate și marketing.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 04212
(151) 22/06/2020
(732) OLGA POCROPIVNÎI, STR.

PARÂNGULUI NR. 60,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
O-STUDIO

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04213
(151) 22/06/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ardealul FAINOȘAG
DE VIITOR

(531) Clasificare Viena: 06.19.10; 26.11.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, maro, alb,
verde turcoaz

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalare şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04214
(151) 22/06/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

-FAINOŞAG- DE TRADIŢIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15
(591) Culori revendicate:maro (RGB:

55/48/49), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04215
(151) 22/06/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ardealul -FAINOŞAG-
CA PE VREMURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 06.19.10; 29.01.15

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 04216
(151) 22/06/2020
(732) CIPRIAN GHEORGHE FLORIN

NYIKITA, STRADA TEILOR, NR.
21, JUD. SATU MARE, ODOREU,
447210, SATU MARE, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SESIUNEA DE NOAPTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 26.03.04; 26.03.18

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de
marketing, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de promovare, servicii de promovare
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte persoane,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, promovare
de produse și servicii ale terților prin

intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovare de concerte muzicale,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fișiere de
muzică descărcabile, închirieri de spațiu
publicitar, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar în broșuri,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, închiriere de spațiu publicitar pe site-
uri web, furnizare și închiriere de spațiu, timpi
și mijloace de publicitate, servicii de club de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/
sau publicitare, servicii promoționale comerciale,
servicii promoționale de publicitate, distribuirea
de materiale promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, prezentare de produse
și
servicii [în scopuri promoționale/publicitare],
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, administrare a
programelor de vânzări și de stimulente
promoționale, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi
culturale.organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
producție de evenimente de divertisment
în direct, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
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de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere
a timpului liber, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, planificarea
de petreceri, organizare de petreceri, servicii de
planificare de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, servicii de
divertisment, divertisment on-line, servicii de
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, organizare de divertisment muzical,
organizare de activități de divertisment, informații
în materie de divertisment, rezervări pentru
spectacole de divertisment, coordonare de
activități de divertisment, servicii de educație,
instruire și divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, rezervare de
bilete la concerte, servicii de agenții de bilete
(divertisment), servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
divertisment muzical, producere de concerte
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, servicii de
mixare muzicală, concerte de muzică în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, prezentare de spectacole în
direct ale formațiilor muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de spectacole
muzicale în direct, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de

noapte, servicii oferite de discoteci, servicii de
divertisment furnizate în discoteci, organizare,
planificare, producţie de spectacole, furnizare de
spectacole.

───────

(210) M 2020 04217
(151) 22/06/2020
(732) IN - OUT BEAUTY COSMETICS

SRL, ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 48, ET.1, CAM.5, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

IN OUT BEAUTY COSMETICS
Improve yourself

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12; 02.03.01;
02.03.02; 26.01.14

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică pentru oameni (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
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de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 04218
(151) 22/06/2020
(732) SC ZN INTERBALKANIK

SECURITY SRL, STRADA
ROMANILOR NR. 6, JUD. TIMIS,
LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ZN INTERBALKANIK
SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.04.13; 03.04.24;
26.01.15; 26.01.04; 27.01.12; 27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 04219
(151) 22/06/2020
(732) MARINA SIGHINAŞ, STR.

MARAMUREŞ NR. 20, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Lotusul de Jad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 27.05.24; 05.05.16; 05.05.20

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
frumusețe pentru oameni.

───────
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(210) M 2020 04220
(151) 22/06/2020
(732) ATIMOL SRL, STRADA:

SALCAMULUI NR. 6, JUD.
MARAMURES, TARGU LĂPUȘ,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDEŢUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IDEAL AUTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
15.07.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#141313), galben (HEX #EFBB19), alb

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

37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de reparaţii, întreţinere,
alimentare cu carburant şi încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, întreţinerea şi repararea
anvelopelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, reşaparea anvelopelor, servicii de
șablare, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, întreţinerea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 04221
(151) 22/06/2020
(732) GABRIEL ZORILA, STR. NICOLAE

APOSTOL NR. 88A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

private sommelier

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 05.07.10

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative.

───────

(210) M 2020 04222
(151) 22/06/2020
(732) ROXIS FINE CUT SRL-D, STRADA

POET VASILE CARLOVA NR. 29,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300315,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pur.

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

clase:
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25. Îmbrăcăminte, topuri (articole vestimentare),
articole vestimentare pentru bărbați
(îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 04223
(151) 22/06/2020
(732) SC PREMIERE EVENTS OFFICIAL

SRL, STR. 13 DECEMBRIE NR.
25, JUD. TIMIȘ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

(540)

Premiere EVENTS Official
YOUR EVENT PLANNER

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 05.05.20;
26.11.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
29.01.11

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
și reclamă.
41. Organizare de evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment.

───────

(210) M 2020 04224
(151) 22/06/2020
(732) S.C. ENDRESS POWER ROMÂNIA

S.R.L., STR. OSLO NR. 4, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUD. TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

(540)

EP UP TO THE SKY

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.17; 29.01.11

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

clase:
7. Instalații de ridicat (mașini de ridicat), mașini
de măturat, mașini transportoare, încărcătoare.
12. Motostivuitoare, electrostivuitoare
(elevatoare), transpaleți electrici.

───────
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(210) M 2020 04225
(151) 22/06/2020
(732) MAGIC EVENTS FOR YOU SRL-

D, STR. D.D. ROSCA NR. 64A,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550043, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Sweetium

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 05.07.13; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 04226
(151) 22/06/2020
(732) AGRICOLA ARIMPEX S.R.L., SAT

CHARLOTENBURG NR. 2, JUD.
TIMIS, COMUNA BOGDA , TIMIȘ,
ROMANIA

(740) LUTARIS PROT SRL, STR. ANA
IPĂTESCU NR. 45, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300426, ROMANIA

(540)

ZEMO'S pentru trup si suflet

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, galben,
vișiniu

(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.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 04227
(151) 22/06/2020
(732) EMILIAN RARES SARBU, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
RARA

(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, deținerea de depozite, servicii
referitoare la depozite, administrare de
depozite acceptate, furnizare de facilități pentru
depozitare în seifuri, închiriere de spații
comerciale, achiziții de terenuri pentru închiriere.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, închiriere
de echipamente de construcții, închiriere de
echipamente de manipulat materiale.
39. Transport, organizarea de călătorii,
ambalarea mărfurilor, ambalarea produselor,
ambalare de alimente, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, ambalarea,
împachetare și ambalare de bunuri, servicii de
împachetare și ambalare, ambalare de produse
în containere, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, servicii
de consiliere privind ambalarea produselor,
furnizare de informații despre închirierea
de mașini și aparate pentru ambalare sau
împachetare, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, servicii de
descărcare și reambalare, servicii de consiliere
referitoare la reambalarea produselor, servicii
de livrare, livrarea de mărfuri, livrare rapidă
de mărfuri, livrare pe cale rutieră, servicii
de livrare a alimentelor, livrare de alimente
de către restaurante, livrare de mărfuri pe
cale rutieră, colectare, transport și livrare de
produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare și
navale de transport și livrare, servicii de
distribuție de mărfuri paletizate, servicii de
etichetare, servicii de transbordare, depozitare

de pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, depozitare de aparate electrice,
servicii de depozitare refrigerată, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii de
informare referitoare la depozitarea congelată,
închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, închiriere de
vehicule, închirierea de camioane, închiriere
de vehicule rutiere, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de mașini de ambalat, închiriere de
lăzi pentru depozitare, închirierea de spații
pentru depozitare, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate.
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, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, dezvoltare de software pentru
logistică, pentru managementul lanțului de
aprovizionare și pentru portaluri de e-business,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru logistică, proiectare și dezvoltare de
software pentru managementul lanțului de
aprovizionare.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, închiriere de pavilioane.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04228
(151) 22/06/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., LITTLE
FALLS DRIVE 251, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
THE EDIT

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, 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, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

(210) M 2020 04229
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

E EDELWEISS GELATERIE
& COFETARIE DE

EXCELENTA ELVETIANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.13

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

clase:
30. Ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

───────

maximr
Typewritten text
Se invocă prioritatea UK00003453649 din data 23.12.2019, țara Marea Britanie
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(210) M 2020 04230
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PARK EXPERT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
21.03.19; 18.01.17; 18.01.25

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 04231
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DIVERTI TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.01; 26.04.18; 29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2020 04232
(151) 22/06/2020
(732) GREEN ROOTS SRL, ŞOS.

COLENTINA NR. 4, BL. 3, SC. A,
AP. 45, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021173, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GREENMARKET

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice pentru baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate hidratante
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele solare,
preparate cosmetice pentru întărirea unghiilor,
preparate cosmetice cu
protecție solară, ierburi pentru baie (nu de uz
medical).
5. Ierburi medicinale, ierburi medicinale
tradiționale chinezești, ierburi medicinale uscate
sau conservate,
ierburi de fumat de uz medical, extracte din
plante și din ierburi de uz medical.
30. Ierburi uscate, ierburi conservate, sosuri cu
ierburi, ierburi uscate de uz culinar, dulciuri
(nemedicinale) care
conțin arome de ierburi, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri).
31. Plante de canabis, canabis, neprocesat,
semințe neprocesate de uz agricol, bulbi de uz
agricol (plante),
flori, flori uscate, pentru decorare, flori
conservate, pentru decorare, flori proaspete
comestibile, semințe de flori, bulbi de flori, ierburi
neprelucrate, ierburi (plante), fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, ierburi proaspete

pentru consumul uman, ierburi naturale pentru
consumul animal.

───────

(210) M 2020 04233
(151) 22/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL SRL

, STR. DIVERTISMENTULUI NR. 1,
ET. 2, CAM. 2, JUDEŢUL ILFOV
, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Recrutare Romania

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 24.07.23;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 04234
(151) 22/06/2020
(732) SC 2A FARM SRL, CALEA

BUCUREŞTI NR. 44, BL. P5, SC. 1,
AP 47, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Pharm A-Z

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

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

───────

(210) M 2020 04235
(151) 22/06/2020
(732) ELENA OVREIU , STR.

PRINCIPALA NR. 25, JUDEŢUL
TELEORMAN
, DOBROTEȘTI, 147115,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)
AYE

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

42. Cercetare medicală.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 04236
(151) 22/06/2020
(732) NOVARTIS AG, **, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

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

(540)
EXOTER

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 04237
(151) 22/06/2020
(732) SC DELTA SKYLINE

DEVELOPMENT SRL, STR.
VITICULTURII NR. 2, ET. 2,
CLADIREA MIADMAR, BIROUL
8, JUDEŢUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

DELTA SKYLINE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04238
(151) 22/06/2020
(732) SC BUGARU TRANS SRL, CALEA

BUCURESTI NR. 85, BL. A13,
SC. 2, AP. 8, JUDEŢUL DOLJ ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

BUGARUTRANS

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, inchirierea
vehiculelor.
40. Servicii de tipărire de articole de papetărie,
servicii de tipărire digitală la cerere de cărţi şi alte
documente .

───────

(210) M 2020 04239
(151) 22/06/2020
(732) SC FINESTORE DISTRIBUTION

SRL, STR. FERME G NR. 1B,
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

VERTIGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12

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

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

───────

(210) M 2020 04240
(151) 22/06/2020
(732) SC BEST BITE SRL , BD. CAROL I

NR. 4, JUDEŢUL IAŞI
, IAŞI
, IAȘI, ROMANIA

(540)

unfakeable.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de cluburi (discoteci).

───────



 
       
 
 
      
 
 

E R A T Ă  
 
 
  

Referitor la depozitul M 2020 01292, publicat în data de 26.02.2020  
lista corectă  a serviciilor conform  Clasificării de la Nisa este:  
Clasa 37 – Construcţii de clădiri. 
 


