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Cereri Mărci publicate în 29/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02810 22/07/2020 S.C. BACANIA BOIEREASCA

S.R.L.
BĂCĂNIA BOIEREASCĂ

2 M 2020 04892 22/07/2020 AUTHENTIC SUCCESS
JINDICEANU SRL

LEVEL UP SOCIETY

3 M 2020 04935 22/07/2020 EVH GOOD LIFE S.R.L. BUCĂTARUL DE OCAZIE CU
ȘOSETE COLORATE

4 M 2020 05029 22/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE

5 M 2020 05103 22/07/2020 MUNICIPIUL SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA

6 M 2020 05106 22/07/2020 MARIA RAMONA MALEAROV SHOPPERS COMPETITIVE
MYSTERY SHOPPING

7 M 2020 05107 22/07/2020 AGRO MALAKU ELA SRL Burgeria Ştirbei by Malaku

8 M 2020 05108 22/07/2020 IONEL ZYTO DUMITRESCU MEDEVA.CARDS

9 M 2020 05109 22/07/2020 THOMAS ROB DITAN Nunta fără dar

10 M 2020 05111 22/07/2020 DAN SAMSONIC LUPOS GK

11 M 2020 05112 22/07/2020 ONLINE OFFPIGEON SRL offpigeon

12 M 2020 05114 22/07/2020 SORIN CRISTIAN PETRE ASOCIATIA COALITIA PENTRU
FAMILIE

13 M 2020 05115 22/07/2020 LUCIAN NICULITA THE HOT BOX

14 M 2020 05116 22/07/2020 SC HALBER SRL HALBER

15 M 2020 05119 22/07/2020 OLIVIA-GEORGIANA ILIE Ii Româneşti Ii româneşti
tradiţionale

16 M 2020 05120 22/07/2020 SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA HAPPYHOME

17 M 2020 05121 22/07/2020 SC ALCORADU SRL 4K

18 M 2020 05122 22/07/2020 AMROU AL RHANI TALLAJ LIGE

19 M 2020 05123 22/07/2020 AEN TECH ENTERPRISE SRL Credo

20 M 2020 05124 22/07/2020 SC HEINRIG IMPEX SRL
FILIALA BUCURESTI

Travel FREE TEAM Boutique

21 M 2020 05125 22/07/2020 SC HEINRIG IMPEX SRL
FILIALA BUCURESTI

GERMAN HOUSE IMPORTED
QUALITY

22 M 2020 05126 22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 05127 22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS

PROEDUS CENTRUL DE
PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI
SPORTIVE

24 M 2020 05128 22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS

HUB PROEDUS

25 M 2020 05129 22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS

SELF LEARNING HUB

26 M 2020 05130 22/07/2020 CENTRUL DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS

27 M 2020 05131 22/07/2020 S.C. HARD RACING TUNNING
& SERVICE S.R.L.

HARD RACING

28 M 2020 05132 22/07/2020 ADRIAN MIHAI BODNAR DetectivPremium

29 M 2020 05133 22/07/2020 MIHAI ALEXANDRU
CACOVEANU

Asociația Nevoia de Educație
Prezent! pentru viitor

30 M 2020 05134 22/07/2020 MIHAI ALEXANDRU
CACOVEANU

Prezent pentru viitor

31 M 2020 05135 22/07/2020 MIHAELA-RALUCA PALIGORA TERASA RESTAURANT
DOMENIUL 7 SCARI

32 M 2020 05136 22/07/2020 ALESSIO KARKHI MUROTTI

33 M 2020 05137 22/07/2020 NASIRCO ESRA SRL Maher

34 M 2020 05138 22/07/2020 AVENSIS COMPANY SRL AVENSIS

35 M 2020 05139 22/07/2020 Shijiazhuang Yiling
Pharmaceutical Co., Ltd.

36 M 2020 05140 22/07/2020 KADRA TECH SRL INNTRA IN-OUT SYSTEMS

37 M 2020 05142 22/07/2020 DR-HEART S.R.L. DR. HEART STEFAN BUSNATU

38 M 2020 05143 22/07/2020 ANMABU SPEDITION S.R.L. ANMABU SPEDITION

39 M 2020 05144 22/07/2020 KAI REPUBLIK S.R.L. KAIUS4
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(210) M 2020 02810
(151) 22/07/2020
(732) S.C. BACANIA BOIEREASCA

S.R.L., STR. VILELOR NR.
272, BIROU NR. 5, JUDETUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 0727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BĂCĂNIA BOIEREASCĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

29. Bacon (slănină), mezeluri, grăsimi
comestibile, șuncă, gemuri, untură, pate de ficat /
pastă de ficat, carne, carne conservată, cărnuri
sărate, învelișuri pentru cârnați, naturale sau
artificiale, cârnați.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, managementul interimar al afacerii,
facturare, marketing, publicitate online pe o
rețea de calcularoare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing cu
public țintă, publicitate radio.

───────

(210) M 2020 04892
(151) 22/07/2020
(732) AUTHENTIC SUCCESS

JINDICEANU SRL, STR. MIHAIL
SEBASTIAN NR. 27, BL. S10, SC.
1, AP. 16, SECTOR 5, BUCURESTI,
051841, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEVEL UP SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.01

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

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
consultanţă profesională în afaceri.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04935
(151) 22/07/2020
(732) EVH GOOD LIFE S.R.L., INTR.

CRIȘUL ALB NR. 41, BL. 7,
SC. E, ET. 1, CAM. 3, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUCĂTARUL DE OCAZIE
CU ȘOSETE COLORATE

(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,
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îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05029
(151) 22/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI 142-148, SC. B, ET. 6,
AP. 50, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 02.07.25; 02.09.01

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05103
(151) 22/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, B-DUL

1 MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MUNICIPIUL SUCEAVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 24.01.09;
24.01.23

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

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing

───────

(210) M 2020 05106
(151) 22/07/2020
(732) MARIA RAMONA MALEAROV,

STR FETESTI NR 52, BL T2,
AP 58, PARTER, SECTOR 3, ,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHOPPERS COMPETITIVE
MYSTERY SHOPPING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

35. Analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, analize publicitare, agenții de relații
cu publicul, agenții de publicitate.

───────
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(210) M 2020 05107
(151) 22/07/2020
(732) AGRO MALAKU ELA SRL , STR.

ROSIA MONTANA NR. 19, BL. 30,
SC. 1, PARTER, SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Burgeria Ştirbei by Malaku

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.17;
02.01.01; 08.07.25

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
galben, alb, negru

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2020 05108
(151) 22/07/2020
(732) IONEL ZYTO DUMITRESCU, STR.

MATEIASUL NR. 27, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEDEVA.CARDS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.18

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 05109
(151) 22/07/2020
(732) THOMAS ROB DITAN, STR.

MIRCEA VULCANESCU NR.
47, CORP B, AP. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Nunta fără dar

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

41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jokey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de programe de radio şi
de televiziune, producţia de spectacole.

───────

(210) M 2020 05111
(151) 22/07/2020
(732) DAN SAMSONIC, STR.

NARCISELOR NR. 1A, JUDEȚUL
ILFOV, DOBROEȘTI, 077085,
ILFOV, ROMANIA

(540)
LUPOS GK

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

28. Echipamente pentru sport, protecții de corp
pentru sport (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru (articole sportive), protecții utilizate în
activități sportive.

───────
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(210) M 2020 05112
(151) 22/07/2020
(732) ONLINE OFFPIGEON SRL, STR.

VALERIA PETER PREDESCU
NR. 15, BL. 3, ET. 7, AP. 30, JUD.
BISTRIŢA NĂSAUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, 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)

offpigeon

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 03.07.16; 27.05.02

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

35. Regruparea în avantajul terților a: fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat) (cu excepţia
transportului lor), permițând consumatorilor să

le vadă și să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru fitinguri nemetalice pentru
țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la fitinguri nemetalice
pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, fitinguri
pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă [semifabricat],
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la fitinguri
nemetalice pentru țevi, conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri, nu
din metal, pentru țevi flexibile, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de izolare fabricate
din spumă de polietilenă, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, plăci din
polietilenă folosite ca înlocuitoare de lemn, saci
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de polietilenă pentru depozitarea materialelor
în vrac, saci de polietilenă pentru transportul
materialelor în vrac, polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat),
foi de polietilenă căptușită imprimabilă, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
sere, folii din polietilenă (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), publicitate,
publicitate online într-o rețea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 05114
(151) 22/07/2020
(732) SORIN CRISTIAN PETRE, CALEA

VICTORIEI 142-148, SC. B, ET. 6,
AP. 50, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASOCIATIA COALITIA

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

clase:
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, fumizarea de informații în domeniul
educație, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronică,
efectuarea de excursii cu ghid, servicii de
tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, școli de grădiniță,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,

fumizarea facilităților de recreere, educație
religioasă, servicii de tabere sportive.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
consiliere în perioada de doliu, consultanță în
proprietate ,
intelectuală, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), organizarea reuniunilor
politice, servicii privind litigiile, investigații privind
persoanele dispărute, organizarea întâlnirilor
religioase, consultanță spirituală.

───────

(210) M 2020 05115
(151) 22/07/2020
(732) LUCIAN NICULITA , STR

BOGDANEASA NR 11, JUD.
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

THE HOT BOX

(531) Clasificare Viena:
26.04.07; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, Jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
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miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05116
(151) 22/07/2020
(732) SC HALBER SRL, STR.

NEPENDORF NR. 1, AP. 41/
III, 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)
HALBER

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

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.

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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 05119
(151) 22/07/2020
(732) OLIVIA-GEORGIANA ILIE, BD.

CAMIL RESSU NR. 24, BL. A7BIS,
SC. 1, ET. 6, AP. 26, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ii Româneşti Ii
româneşti tradiţionale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
25.01.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1E1621), roşu (HEX #D32023),
galben (HEX #FFED00), albastru (HEX
#1C4787)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05120
(151) 22/07/2020
(732) SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA,

STR. CASIN NR. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HAPPYHOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 12.01.09; 12.01.19;
26.04.16; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilier şi piese de mobilier, rafturi
de depozitare mobile (mobilier), unități de
mobilier, mobilier integrat, birouri, mobilier școlar,
scrinuri (mobilier), paravane despărțitoare
(mobilier), mese de toaletă (mobilier), etajere
pentru biblioteci, mese (mobilier), mobilier
transformabil, unități de colț (mobilier), mese
consolă, suporturi pentru haine (mobilier),
mobilier combinat, polițe (mobilier), unități
pentru perete (mobilier), mobilă și mobilier,
paturi, așternuturi, saltele și perne, accesorii
de interior pentru garderobe, dulapuri pentru
haine, dulapuri încastrate, dulapuri pentru baie,
dulapuri de bucătărie, dulapuri pentru dormitor,
rechizite de birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii
masă, sertare (piese de mobilier), mese de
toaletă, comode, elemente de mobilier, canapele
(care sunt extensibile), pereți despărțitori
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,

plăci frontale de dulapuri, picioare de scaun,
picioare de masă, picioare pentru mobilă,
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(articole metalice pentru mobilier), seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, standuri pentru ziare,
mobilă de toaletă pentru lavoare, mobilier baie,
mobilier realizat din șipci, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, module mobile
de bar (mobilier), mobilă cu pat încorporat,
mobilier încastrat pentru bucătărie, mobilier din
lemn, mobilier din materiale plastice, mobilier
din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și mese,
scaune ergonomice, scaune, scaune pentru săli
de mese, scaune cu ax, scaune pliante, scaune
ca mobilier de birou, taburete, muluri pentru
mobilier, mese de bucătărie, mese de conferință,
mese pentru săli de mese, măsuțe, dulapuri
cu vitrină, corpuri de bucătărie, dulapuri pentru
veselă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
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sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05121
(151) 22/07/2020
(732) SC ALCORADU SRL, STR.

DRUMUL ABATORULUI NR. FN,
JUDEŢUL SIBIU, MÂRŞA, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA
, CALEA DUMBRAVII 139/2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
4K

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 05122
(151) 22/07/2020
(732) AMROU AL RHANI TALLAJ, BLD.

PIPERA NR. 198C, TRONSON
EST, BL. C6, SC. F, ET. 4, AP. 25,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LIGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

clase:

9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sau procesarea
sunetului, instrumente electronice, respectiv
boxe audio, staţii/amplificatoare audio, radiouri,
microfoane, difuzoare, egalizatoare (aparate
audio).
35. Servicii de agenţii de import-export,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri: boxe audio,
staţii/amplificatoare audio, radiouri, microfoane,
difuzoare, egalizatoare (aparate audio), (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05123
(151) 22/07/2020
(732) AEN TECH ENTERPRISE SRL,

STR. BRANDUSELOR, NR. 9, JUD.
CALARASI, CIOCANESTI, 917035,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Credo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.19; 29.01.07

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

9. Software de calculator pentru sisteme
biometrice de identificare și autentificare a
persoanelor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/07/2020

───────

(210) M 2020 05124
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI, STR.
SABINELOR NR. 104 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

Travel FREE TEAM Boutique

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.05; 01.05.01

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de cercetare și informații în domeniul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul și ridicata în
legatură cu cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,

detergenti, produse pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul prin
rețele informatice în legătură cu cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii) și băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenți, produse pentru
curățenie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata de cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenti, produse pentru
curățenie, lucrări de birou și studii de marketing
pentru cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul și ridicata, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii de intermediere comercială, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru cuățenie, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii.

───────
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(210) M 2020 05125
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI, STR.
SABINELOR NR. 104 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

GERMAN HOUSE
IMPORTED QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, detergenți,
odorizanți, produse de curățenie și de
dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte de
artă, figurine, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cercetare și
informații în domeniul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul
și ridicata în legatură cu produse de
parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenti, odorizanți, produse de curățenie și
de dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, servicii de vânzare cu ridicata
și amănuntul prin rețele informatice în legătură
cu produse de parfumerie și de înfrumusețare,
cosmetice, detergenti, odorizanți, produse de
curățenie și de dezinfectare, decorațiuni pentru
casă, obiecte de artă, figurine, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul și ridicata pentru

produse de parfumerie și de înfrumusețare,
cosmetice, detergenti, odorizanti, produse de
curățenie și de dezinfectare, decorațiuni pentru
casă, obiecte de artă, figurine, lucrări de
birou și studii de marketing pentru produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie și
de dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, servicii de
analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
și ridicata, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse cu
ridicata și cu amănuntul referitoare la produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie și de
dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte de
artă, figurine.

───────

(210) M 2020 05126
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.07; 02.05.23; 20.01.01; 09.07.01

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

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05127
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROEDUS CENTRUL
DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.05; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.04

(591) Culori revendicate:violet, roșu, galben,
portocaliu, gri

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05128
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HUB PROEDUS

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05129
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SELF LEARNING HUB

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────
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(210) M 2020 05130
(151) 22/07/2020
(732) CENTRUL DE PROIECTE

EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE
BUCUREȘTI-PROEDUS, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.07;
02.05.03; 02.05.23

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu, roșu, albastru

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

16. Publicații, afișe, reviste (tipărituri).
38. Telecomunicații, difuzare de emisiuni și
programe TV prin internet, apariții rețele sociale
(difuzare).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural-artistice.

───────

(210) M 2020 05131
(151) 22/07/2020
(732) S.C. HARD RACING TUNNING &

SERVICE S.R.L., STR. MULLER
LASZLO NR. 19, SCARA A, ET.
1, AP. 7, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
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)

HARD RACING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05; 18.01.09

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor.

───────
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(210) M 2020 05132
(151) 22/07/2020
(732) ADRIAN MIHAI BODNAR, STR.

ŞTEFAN TOMŞA NR. 24, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DetectivPremium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 16.03.17

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

clase:
45. Servicii oferite de un detectiv, servicii de
agenții de detectivi, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii de consultanță în domeniul
investigațiilor private, investigații cu privire la
antecedente ale persoanelor, investigații cu
privire la persoane dispărute.

───────

(210) M 2020 05133
(151) 22/07/2020
(732) MIHAI ALEXANDRU CACOVEANU

, STR. INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Asociația Nevoia de Educație
Prezent! pentru viitor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 20.07.02

(591) Culori revendicate:albastru, turcuaz,
roșu, alb, negru

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale de desen și
materiale pentru artişti, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05134
(151) 22/07/2020
(732) MIHAI ALEXANDRU CACOVEANU

, STR. INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Prezent pentru viitor

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
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papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artişi, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 05135
(151) 22/07/2020
(732) MIHAELA-RALUCA PALIGORA

, STR. IZBICENI NR. 113,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013254,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TERASA RESTAURANT

DOMENIUL 7 SCARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
furnizare de alimente și băuturi (servicii de
alimentație publică).

───────

(210) M 2020 05136
(151) 22/07/2020
(732) ALESSIO KARKHI, SOS. EROU

IANCU NICOLAE NR. 89-11, ET.
2, AP. B26, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

MUROTTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Servicii de exploatare comercială a centrelor
comerciale, servicii de vânzare pentru terți,
servicii de administrare pentru aeroporturi.
39. Servicii specifice agențiilor de turism privind
călătoriile sau transportul.
41. Servicii sportive și de divertisment
desfășurate pe pârtii de schi, în aqua park-
uri, săli de sport, cluburi de golf, patinoare,
terenuri de tenis, piscine, servicii de instruire
referitoare la drumeții (trasee) montane, servicii
de organizare tabere (divertisment), servicii
de organizare partide de vânătoare, servicii
de instruire pentru vânătoare, servicii cultural
educative și de divertisment oferite în cadrul
unui cinematograf, servicii de educație oferite în
cadrul unei universități.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare turistică și de vacanță oferite de hoteluri,
pensiuni, ansambluri rezidențiale.
44. Servicii medicale și de înfurmusețare oferite
în cadrul unui complex SPA, al unei clinici de
detoxifiere și în cadrul unui centru de saune,
servicii de asistență, de îngrijire medicală și de
tratament medical pentru persoane în vârstă.

───────
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(210) M 2020 05137
(151) 22/07/2020
(732) NASIRCO ESRA SRL, STR.

ALECU RUSSO NR. 4, PARTER ȘI
ETAJ, SECTORUL 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Maher

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.25

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

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de restaurant, bufet pentru gustări
(snack-bar), bar, bistro, cafenea și ceainărie,
servicii de catering, servicii oferite de bucătari
personali.

───────

(210) M 2020 05138
(151) 22/07/2020
(732) AVENSIS COMPANY SRL, STR.

ION NECULCE NR. 4, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AVENSIS

(531) Clasificare Viena:
03.07.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
42. Servicii de arhitectură, servicii de
design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, consultanta
profesionala privind arhitectura, servicii de
arhitectură și inginerie, servicii de arhitectură
de interior, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul,
proiectare de constructii, servicii de inginerie
structurală, servicii de inginerie, proiectare în
domeniul ingineriei, servicii de proiectare tehnică
de instalații pentru electricitate, proiectare de
instalații de încălzire, proiectare și planificare
tehnică de instalații de încălzire, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații
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sanitare, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a apei,
proiectare de instalații de iluminare a peisajului,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă.

───────

(210) M 2020 05139
(151) 22/07/2020
(732) Shijiazhuang Yiling

Pharmaceutical Co., Ltd., STR.
238, TIANSHAN STREET, , HI-
TECH AREA, SHIJIAZHUANG
HEBEI PROVINCE, 050035, CHINA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(300)
Prioritate invocată:
45542557/17-04-2020/CN

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

5. Suplimente nutritive, medicamente pentru
tratamentul bolilor despiratorii, preparate
farmaceutice, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor cardiovasculare, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, produse antibacteriane pentru
spălarea mâinilor, medicamente chinezeşti
brevetate, antiseptice, ierburi medicinale,
germicide, săpun antibacterial, dezinfectanţi,
fibre dietetice, tonice (medicamente), suplimente
dietetice, suplimente dietetice pentru consum
uman, suplimente dietetice care conţin
aminoacizi, minerale şi oligoelemente.

───────

(210) M 2020 05140
(151) 22/07/2020
(732) KADRA TECH SRL, STR.

TAIETURA TURCULUI 47 C,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400285, CLUJ, ROMANIA

(540)

INNTRA IN-OUT SYSTEMS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (RGB 0,0,0),
verde (RGB 56,212,48)

(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 şi 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
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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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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 05142
(151) 22/07/2020
(732) DR-HEART S.R.L., SOS.

BERCENI, NR. 3, BL. 2, SC. 1, ET.
1, AP. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
41901, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DR. HEART
STEFAN BUSNATU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#002346)

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

41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 05143
(151) 22/07/2020
(732) ANMABU SPEDITION S.R.L.,

CALEA GALATI KM. 6, INCINTA
SITAS, JUDEŢ BRAILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET.1, BIROUL 1.02, CAM. 2.
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANMABU SPEDITION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.01.08

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
albastru (HEX #00339c)

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

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

───────
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(210) M 2020 05144
(151) 22/07/2020
(732) KAI REPUBLIK S.R.L., BD-

UL REPUBLICII NR. 4, JUDEŢ
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET.1, BIROUL 1.02, CAM. 2.
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KAIUS4

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, arome altele
decât uleiurile esenţiale, cereale procesate,
amidon și produsele acestora, preparate pentru
coacere, drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, aperitive (tartine), baghete
umplute, alimente preparate pe bază de tăieței,
biscuiți crackers cu aromă de legume, blaturi
de pizza, biscuiți de orez, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți crocanți din cereale, blaturi
de pizza coapte în prealabil, chipsuri de creveți,
brioșe, burritos (mâncare mexicană), chifle
umplute, chimichanga (tortilla), chipsuri de orez,
chipsuri de porumb, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri din cereale, clătite, clătite americane,
clătite sărate, covrigei, floricele de porumb,
floricele cu caramel, fajitas (fel de mâncare
mexicană), covrigei moi, floricele de porumb
preparate, frigănele, friganele congelate, fulgi,

fulgi de cereale uscate, fulgi de orez, gustări
alimentare cu cereale cu gust de brânză, gustări
rapide preparate din porumb, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate din
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări pe bază de orez,
gustări pe bază de multicereale, lasagna,
lipii cu pui, macaroane cu brânză, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri care includ paste, paella,
pizza, nachos (mâncare tradițională mexicană),
mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de orez, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte,
pizza congelată, pizza conservată, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pizze negătite,
plăcinte cu carne, plăcinte gătite, plăcinte cu
legume, plăcinte cu pește, plăcinte dulci sau
sărate, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, ravioli,
rizoto, quiche (tarte sărate), pufuleți de brânză,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri, rulouri
umplute, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
snack-uri preparate din făină de cartofi, spirale
din porumb, taco, tortillas.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, cocteiluri alcoolice, băuturi
spirtoase, vin, lichioruri.

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, baruri, baruri de cocteiluri, cantine,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de banchete (servirea mesei),
organizare de mese la hoteluri, prepararea
alimentelor, restaurante cu autoservire, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
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de restaurant și bar, servire de alimente și
băuturi.

───────



ERATA 

 

Cererea de înregistrare marca M 2020 04898, publicat în data  de 22/07/2020, 

serviciile au fost eronat clasificate, corect fiind: 

 

Clasa 42: Servicii de testare şi analize tehnice. 

 

 


