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Cereri Mărci publicate în 29/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07387 22/10/2020 HEALTH & SAFETY

SOLUTIONS ROMANIA SRL
HSS

2 M 2020 07454 22/10/2020 WORM SRL HEXMAN

3 M 2020 07556 22/10/2020 CLAUDIU-GEORGE LAZĂR
DANIELA-EMILIA LAZĂR

UR UPHILL RESIDENCE

4 M 2020 07588 22/10/2020 SOLOMON IULIA DERMA SRL DermaKids Medical Center

5 M 2020 07589 22/10/2020 ADINA MAGDALENA ALBERTS DR. ALBERT

6 M 2020 07590 22/10/2020 MEDICINE PARK SRL PREMIUM CANASITY MADE IN
USA

7 M 2020 07591 22/10/2020 SC BARISTAS BREW SRL ZAŢ CAFE

8 M 2020 07592 22/10/2020 TERAPIA S.A FORTIFIKAT MAXX PROTEKT

9 M 2020 07593 22/10/2020 TERAPIA SA

10 M 2020 07594 22/10/2020 BFC HIGHEST CONSULTING
SRL

PLOO-N GURA

11 M 2020 07595 22/10/2020 DOCTOR SWISS SRL Doctor SWISS

12 M 2020 07596 22/10/2020 SC. DELTA GAS COV SRL AMBAR HOTEL

13 M 2020 07597 22/10/2020 CRISTIAN TUDOR ION 360 Real Estate

14 M 2020 07598 22/10/2020 CRISTIAN TUDOR ION ROMANIA ELECTRICA

15 M 2020 07599 22/10/2020 MARIUS-ADRIAN GRADA romasia trading company

16 M 2020 07600 22/10/2020 CLINICSMED CME SRL NATUR NATAL

17 M 2020 07601 22/10/2020 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS THE KINGDOM OF DRACULA

18 M 2020 07602 22/10/2020 RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS DRACULA Fun Park

19 M 2020 07603 22/10/2020 SAMS GREEN SRL SAM'S GREEN

20 M 2020 07604 22/10/2020 SEBASTIAN ADRIAN INDRIES ION

21 M 2020 07605 22/10/2020 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

#rezilient

22 M 2020 07606 22/10/2020 CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA

#rezilient

23 M 2020 07607 22/10/2020 THOR GUARD HBS SRL THOR GUARD HBS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07608 22/10/2020 ROMAQUA GROUP SA zmeurică Băutură răcoritoare

carbogazoasă cu suc de zmeură
Carbonated soft drink with
raspberry juice

25 M 2020 07609 22/10/2020 ROMAQUA GROUP SA Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE
CARBOGAZOASĂ CU SUC
DE LĂMÂIE ȘI PORTOCALE
Lămâița CARBONATED SOFT
DRINK WITH LEMON AND
ORANGE JUICE

26 M 2020 07610 22/10/2020 CAKES BY MAMI GETA SRL PRIVATE BAKING by Anca

27 M 2020 07611 22/10/2020 MENTON MALL SRL MENTON

28 M 2020 07612 22/10/2020 S.C. LEIA BUSINESS
SOCIETATE CU RASPUNDERE
LIMITATA

abundenta.org

29 M 2020 07613 22/10/2020 REAL EXPERT ADVERTISING
S.R.L.

ROKE

30 M 2020 07614 22/10/2020 CASA MIRCEA + MIHAI SRL Casa cu Flori Îngrijire Bătrăni
2015

31 M 2020 07615 22/10/2020 BIANDRE KRI CONSTRUCT
SRL

KUIB

32 M 2020 07621 22/10/2020 LADISLAU-IOSIF POKA Poka

33 M 2020 07622 22/10/2020 RADU CIOCARLAN nixin

34 M 2020 07623 22/10/2020 ALMOUSA GENERAL TRADING
SRL

ROYAL S SCRUB

35 M 2020 07624 22/10/2020 SC CUPPYVET YAZ SRL CUPPYVET
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(210) M 2020 07387
(151) 22/10/2020
(732) HEALTH & SAFETY SOLUTIONS

ROMANIA SRL, STR.
REZERVELOR NR. 68A, ET. 5,
AP. 49, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DUDU, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU ȘI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HSS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
42. Servicii ale inginerilor care efectuează
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de circuite integrate, proiectare de instalații
industriale, servicii de proiectare grafică, servicii
de proiectare la comandă, servicii de proiectare
privind crearea de rețele, consultanţă în
proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor,
consultanţă în proiectarea alarmelor anti-
incendiu, consultanță în proiectarea sistemelor
de evacuare în caz de incendiu, consultanță
în proiectarea sistemelor de detecție a focului,
consultanță în proiectarea de alarme de
incendiu,
servicii de proiectare de alarme de incendiu,
servicii de proiectare de sisteme de detecție
a focului, servicii de proiectare de sisteme de
stingere a incendiilor, servicii de proiectare de
alarme anti-incendiu.

───────

(210) M 2020 07454
(151) 22/10/2020
(732) WORM SRL, STR. LAMINORULUI

NR. 64 , JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130089,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

HEXMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu ( RAL 3020),
alb (RAL 9003)

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

6. Materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, feronerie.

───────
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(210) M 2020 07556
(151) 22/10/2020
(732) CLAUDIU-GEORGE LAZĂR,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 27,
JUDEȚUL PRAHOVA, BUȘTENI,
PRAHOVA, ROMANIA
DANIELA-EMILIA LAZĂR, STR.
CLOȘCA NR. 23, BL. 5, AP. 16,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

UR UPHILL RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, servicii de
transport și depozitare.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, servicii de decorare
de alimente, servicii de decorare de torturi,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,

pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, restaurante
de delicatese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete (mâncare și băutură),
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
case de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
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prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, rezervare de cazare la
hotel, rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de camera (cazare
temporară), rezervări de camere pentru călători
(cazare temporară), servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizarea de spații pentru festivități
și furnizarea de spații temporare de birouri și
reuniuni.

───────

(210) M 2020 07588
(151) 22/10/2020
(732) SOLOMON IULIA DERMA SRL,

STR. VISTIERNICUL STAVRINOS
NR. 25, BL.155, SC.3, ET.7, AP.135,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062174,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DermaKids Medical Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.25; 03.01.01; 03.01.16;
29.01.12

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

clase:
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 07589
(151) 22/10/2020
(732) ADINA MAGDALENA ALBERTS

, BD. BANU MANTA NR.
31,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011223, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DR. ALBERT

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

10. Măşti chirurgicale, măşti utilizate de către
personalul medical, măşti faciale pentru
protecţie medicală, măşti faciale pentru protecţie
medicală, pentru copii, halate, combinezoane,
capeline şi botoşi de unică folosință pentru
personalul medical, măşti medicale pentru
protecție antibacteriană, măşti chirurgicale
pentru protecție antibacteriană, măşti de
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protecție respiratorie confecționate din material,
neţesute, de uz medical, măşti de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măşti de protecție pentru gură de uz medical.

───────

(210) M 2020 07590
(151) 22/10/2020
(732) MEDICINE PARK SRL, STRADA

GRIGORE MORA NR.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011885,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PREMIUM CANASITY
MADE IN USA

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13;
25.01.19; 25.01.25

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii prestate online de un magazin de

vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 07591
(151) 22/10/2020
(732) SC BARISTAS BREW SRL, STR.

BARIEREI NR.20, BL.PB20, ET.1,
AP.5, JUD. BIHOR, ORADEA,
410562, BIHOR, ROMANIA

(540)

ZAŢ CAFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 11.03.04;
26.01.03

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2020 07592
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)
FORTIFIKAT MAXX PROTEKT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
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materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, (preparate) farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale

apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────
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(210) M 2020 07593
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl

veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
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comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07594
(151) 22/10/2020
(732) BFC HIGHEST CONSULTING SRL,

STR. REZERVELOR NR. 64H,
CAMERA 1, AP. 4, SAT DUDU,
COM. CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL,
STR. PORTULUI NR. 23, NAVROM
RIVER, CAM. 302, GALATI,
800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PLOO-N GURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:Galbeng, albastru,
roșu

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

29. Carne și preparate din carne proaspete
și afumate și sortimente ale acestora, cotlet
de porc, cotlet afumat de porc, cotlet cu
piper, mușchi țigănesc, pastramă afumată de
porc, șunculiță țărănească, slănină cu boia sau
cimbru, slănină afumată, fleică afumată, coastă
de porc afumată, rasol de porc afumat, oase
garf afumate, scăriță de porc afumată, salam
de vară, salam de casă, salam italian, cârnați

semiafumați picanți, cârnați pentru grătar picanți,
cârnați semiafumați oltenești, cârnati de casa
congelati, cârnați condimentați congelați, parizer
țăranesc de porc, ruladă din piept de pui afumat,
pastramă din pulpe de pui, tobă de porc, carne
tocată congelată, mici formați congelați, mix
pentru grill congelat, telemea de oaie, telemea
de vacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de
afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
consultanță în managementul afacerilor și
organizare, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comandă prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoționale, difuzare
de materiale publicitare și promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și en-gros,
servicii de agenșii de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare
de campanii promoţionale, demonstraţii cu
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii oniline de prelucrare
de date, servicii de comenzi și vânzări online,
servicii de comerţ, servicii de comerţ online,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
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produse alimentare, prelucrarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: carne și preparate
din carne proaspete și afumate și sortimente
ale acestora, cotlet de porc, cotlet afumat de
porc, cotlet cu piper, mușchi țigănesc, pastramă
afumată de porc, șunculiță țărănească, slănină
cu boia sau cimbru, slănină afumată, fleică
afumată, coastă de porc afumată, rasol de porc
afumat, oase garf afumate, șcăriță de porc
afumată, salam de vară, salam de casă, salam
italian, cârnați semiafumați picanți, cârnați pentru
grătar picanți, cârnați semiafumați oltenești,
cârnați de casă congelați, cârnați condimentați
congelați, parizer țărănesc de porc, ruladă din
piept de pui afumat, pastramă din pulpe de
pui, tobă de porc, carne tocată congelată,
mici formați congelați, mix pentru grill congelat,
telemea de oaie, telemea de vacă.

───────

(210) M 2020 07595
(151) 22/10/2020
(732) DOCTOR SWISS SRL, BD.

OCTAVIAN GOGA NR. 23, CAM.
2, BL. M106, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Doctor SWISS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
24.13.01; 29.01.12

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

clase:

3. Produse cosmetice și preparate cosmetice,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de albire a
dinților, săpun, săpunuri pentru mâini, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), geluri pentru
duș, săpunuri-cremă de corp, geluri de albire
a dinților, benzi pentru albirea dinților, pastă de
dinți nemedicinală, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicinale.
5. Preparate și articole sanitare, preparate
sanitare de sterilizare, preparate și articole
dentare de uz medicinal, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, pastă de dinți medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, dezinfectanți, dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, suplimente alimentare si
preparate dietetice.
9.  Măști de protecție, mănuși de unică
folosință pentru laborator, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
cântare, cântare electrice, cântare pentru
bebeluși, cântare cu analizatoare de masă
corporală, termometre, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații.
10. Aparate și instrumente medicale,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
măști medicale, măști utilizate de personalul
medical, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști respiratorii de uz medical,
măști sanitare de uz medical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști utilizate de către personalul
medical, măști sanitare pentru scopuri medicale,
mănuși de protecție de uz medical, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
mănuși pentru scopuri medicale, lămpi de
uz medical, lămpi cu raze ultraviolete pentru
uz medical, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), aparate
medicale pentru măsurarea concentrației
oxigenului din sânge, dispozitive electronice
pentru înregistrarea saturației de oxigen în
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sânge, monitoare electronice pentru controlul
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru monitorizarea concentrației de oxigen
pentru uz medical, nebulizatoare, nebulizatoare
de uz medical, aparate pentru aerosoli de
uz medical, aspiratoare nazale, glucometre/
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoză din sânge, tensiometre, rigatoare
orale, seringi pentru injecții, seringi pentru
scopuri medicale, termometre pentru scopuri
medicale, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
stetoscoape.
11. Aparate și mașini de purificare a
aerului, umidificatoare, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, lămpi, lămpi cu raze
ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale.
21. Ustensile cosmetice și de toaletă, periuțe
de dinți, periuțe de dinți, electrice, capete
pentru periuțele de dinți electrice, ață dentară,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, conversie de date în informații
electronice, stocare electronică temporară de
informații și date.

───────

(210) M 2020 07596
(151) 22/10/2020
(732) SC. DELTA GAS COV SRL, ȘOS.

SLOBOZIEI NR. KM. 4, CORP C10,
CAMERA NR. 1, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

AMBAR HOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.18

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

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

───────

(210) M 2020 07597
(151) 22/10/2020
(732) CRISTIAN TUDOR ION, INTRAREA

PARULUI NR. 30, BL. 59BIS,
SC. 2, ET. 6, AP. 69, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

360 Real Estate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 27.07.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Warm
Red C), negru ( Pantone 447 C)

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

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

───────

(210) M 2020 07598
(151) 22/10/2020
(732) CRISTIAN TUDOR ION, INTRAREA

PARULUI NR. 30, BL. 59BIS,
SC. 2, ET. 6, AP. 69, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIA ELECTRICA

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
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───────

(210) M 2020 07599
(151) 22/10/2020
(732) MARIUS-ADRIAN GRADA, SAT

MADERAT NR. 261, JUD. ARAD,
PANCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)

romasia trading company

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.01; 26.01.02;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07600
(151) 22/10/2020
(732) CLINICSMED CME SRL,

STR.INDEPENDENTEI NR.
15, CAMERA 4, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NATUR NATAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de analize medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii oferite de
clinici medicale, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale și anume fertilizare în vitro,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
si spitale, servicii de clinici medicale de zi
pentru copii bolnavi, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
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de asistență la naștere, consiliere în domeniul
nașterii, servicii ginecologice, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de moașe,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament.

───────

(210) M 2020 07601
(151) 22/10/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

COM.CHIAJNA, STR.TEILOR
NR.27, JUD.ILFOV, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

THE KINGDOM OF DRACULA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament, rezervarea
locurilor pentru spectacole, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii de

amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────

(210) M 2020 07602
(151) 22/10/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DRACULA Fun Park

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament, rezervarea
locurilor pentru spectacole, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
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de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────

(210) M 2020 07603
(151) 22/10/2020
(732) SAMS GREEN SRL, STR.

NERA NR. 4, JUDEȚUL TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SAM'S GREEN

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 25.01.06; 21.03.01; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, maro, maro
deschis, alb

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

35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de amenajare
de vitrine în scopuri publicitare, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare.
42. Consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, design vizual,
design pentru magazine, design de produs,
proiectarea (designul) spațiului interior, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
și dezvoltare de produs, consultanță în materie

de design, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, cercetare privind
creșterea plantelor, proiectarea de decorațiuni
interioare.
44. Horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, amenajare peisajistică, servicii de
amenajare a grădinilor, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
grădinărit peisagistic, consultanță în grădinărit,
informații și consiliere cu privire la grădinărit,
furnizare de informații despre grădinărit, servicii
de design de grădină și peisagistic, proiectare
(design) de grădini, servicii de consiliere în
materie de proiectare a gazonului, servicii de
consiliere cu privire la proiectarea de grădini,
întreținerea gazonului, întreținere de grădini,
cultivare de plante, consultanță referitoare la
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), servicii pentru
îngrijirea grădinilor, furnizare de informații despre
plantarea pomilor în grădini.

───────

(210) M 2020 07604
(151) 22/10/2020
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES,

STR. POET ANDREI MURESANU
NR.14, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, ET.1,
AP.7, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ION

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

33. Băutură spirtoasă fermentată, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi spirtoase, băuturi distilate,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice care
conțin fructe, vinuri îmbogățite, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată, extracte
din fructe cu alcool, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, vin, vin roșu, vin alb, vinuri spumante
naturale.
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───────

(210) M 2020 07605
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R255 G206
B49), albastru (R27 G50 B 96)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea

şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07606
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERTILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZATI DIN ROMANIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (R255 G206
B49), albastru (R27 G50 B 96)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor: servicii
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de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07607
(151) 22/10/2020
(732) THOR GUARD HBS SRL, SPLAIUL

NICOLAE TITULESCU, NR. 10A,
SC. B, AP.14, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

THOR GUARD HBS

(531) Clasificare Viena:
14.07.01; 26.01.03; 27.05.01

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

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 07608
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

zmeurică Băutură răcoritoare
carbogazoasă cu suc de
zmeură Carbonated soft

drink with raspberry juice

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.07.08; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.07.01; 25.01.15; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, bleu, roz, verde

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
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de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,

servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07609
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE

CARBOGAZOASĂ CU SUC
DE LĂMÂIE ȘI PORTOCALE

Lămâița CARBONATED
SOFT DRINK WITH LEMON

AND ORANGE JUICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.12; 25.01.15

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,

material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────
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(210) M 2020 07610
(151) 22/10/2020
(732) CAKES BY MAMI GETA SRL,

SOS. COLENTINA NR. 21, BL.
R24, SC. A,ET. 4, AP. 19, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRIVATE BAKING by Anca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.16; 26.11.05

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie cu gheață, trufe cu rom (produse
de cofetărie), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, preparate aromatice pentru
prăjituri (arome alimentare), biscuiți, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, biscuiți

olandezi, biscuiți din pâine, biscuiți de graham,
biscuiți de malț, biscuiți petit-beurre, biscuiți dulci
sau sărați, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți conținând ingrediente cu aromă
de ciocolată, fursecuri, fursecuri parțial învelite
în ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, aluat pentru pateuri, aluat pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, aluat pentru biscuiți,
aluat pentru prepararea clătitelor, aluat congelat
pentru biscotti, glazură pentru prăjituri, torturi
de înghețată, preparate pentru torturi, torturi
vegane, torturi, prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate [patiserie], prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), bomboane, fondante (cofetărie),
jeleuri, jeleuri de fructe (cofetărie), înghețată,
plăcinte, sorbeturi (înghețate de fructe), cornuri,
produse de cofetărie cu crema spumă.
43. Servicii de decorare de torturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de preparare a alimentelor,
servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere.

───────

(210) M 2020 07611
(151) 22/10/2020
(732) MENTON MALL SRL, STR.

SERGENT DAVID ILIE NR. 2,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MENTON

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

10. Aparate de masaj, pulsometre.
11. Instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații pentru
sterilizare, instalații luminoase de Crăciun (altele
decât lumânări), aparate de încălzire de uz
casnic.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.
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───────

(210) M 2020 07612
(151) 22/10/2020
(732) S.C. LEIA BUSINESS SOCIETATE

CU RASPUNDERE LIMITATA,
STR. VIRGILIU NR. 7A, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

abundenta.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online.
41. Publicarea de materiale multimedia online,
editare de publicații, altele decât cele publicitare,
editare de cărți și recenzii, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de texte scrise,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile,
publicare de buletine informative, publicare de
calendare de evenimente, publicare de broșuri,
publicare de anuare imprimate (de tip pagini
aurii), publicare de anuare, publicare de afișe,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți,
publicare de cărți și periodice electronice online,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de

documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
educative, publicare de cărți audio, publicare
de materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale și publicații tipărite, altele decât
cele publicitare, publicare de materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de reviste și cărți,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de prospecte,
publicare de publicații medicale, publicare de
publicații periodice, altele decât cele publicitare,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
sub formă de mijloace electronice, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice, altele decât cele publicitare și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale
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tipărite, altele decât cele publicitare, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare și emitere
de documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicarea de
fotografii, publicarea de produse de imprimerie ,
altele decât cele publicitare, publicarea de
reviste pentru consumatori, redactare de texte,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de reviste,
servicii de publicare on-line cu excepția textelor
publicitare, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri.

───────

(210) M 2020 07613
(151) 22/10/2020
(732) REAL EXPERT ADVERTISING

S.R.L., STR.ANGHEL I. SALIGNY,
NR.26, JUDETUL BIHOR ,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ROKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, culcușuri și paturi pentru
animale domestice.

───────

(210) M 2020 07614
(151) 22/10/2020
(732) CASA MIRCEA + MIHAI SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.17, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620157,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Casa cu Flori
Îngrijire Bătrăni 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.20; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#307FE2), verde (HEX #4B9560), roșu
(HEX #E40046), gri (HEX #53565A)

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

43. Servicii de aziluri de bătrâni.
───────
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(210) M 2020 07615
(151) 22/10/2020
(732) BIANDRE KRI CONSTRUCT

SRL, STR. VENUS NR. 20,
JUD. CONSTANTA, TUZLA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B,
ET. 5, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
KUIB

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

36. Afaceri imobiliare, administrare de imobile,
gestiunea imobilelor, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, zugrăvirea caselor, curățarea
imobilelor.

───────

(210) M 2020 07621
(151) 22/10/2020
(732) LADISLAU-IOSIF POKA, STRADA

ION LUCA BANATEANU NR. 15,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Poka

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7686 CP), alb

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

5. Materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, materiale pentru dinți artificiali,
materiale pentru repararea dinților, materiale
pentru restaurarea dinților, materiale dentare
pentru obturarea dinților, materiale dentare
pentru plombarea dinților, materiale pentru
plombarea dinților, produse medicinale pentru
curățarea dinților, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, preparate pentru facilitarea
erupției dinților, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinților, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinților, preparate
și articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, preparate profilactice dentare,
metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie.
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, protecții pentru dinți,
de uz medical, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate
la fabricarea dinților artificiali, chei de
culori pentru culoarea dinților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția dinților, instrumente
utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
dispozitive pentru îndreptarea dinților (aparate
ortodontice), aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, aparate
pentru șlefuirea dinților utilizate de medici
stomatologi, dispozitive pentru calmarea
durerilor provocate de erupția dinților, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție pentru
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ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
freze folosite în stomatologie, piese protetice
pentru stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.

───────

(210) M 2020 07622
(151) 22/10/2020
(732) RADU CIOCARLAN, SOS. VIILOR

NR. 97A, SECTOR 2, BUCURESTI,
050153, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

nixin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

2. Rășini folosite pentru straturi de protecție,
produse de protecție pentru a fi utilizate pe
metale (vopsele), straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru industria auto, straturi de
acoperire sub formă de vopsele pentru vehicule,
inhibitori împotriva ruginii.

───────

(210) M 2020 07623
(151) 22/10/2020
(732) ALMOUSA GENERAL TRADING

SRL, SOS. VITAN BARZESTI
NR.7D, SECTOR 4, BUCURESTI,
042121, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROYAL S SCRUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.01.15; 24.01.18;
24.09.02

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

10. Halate medicale, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, măști chirurgicale,
măști utilizate de personalul medical, ciorapi
de compresie, ciorapi elastici compresivi,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, măști medicale, tălpi pentru
pantofi (ortopedice), suporturi ortopedice pentru
picioare, încălțăminte ortopedică, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical, bonete
chirurgicale.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, servicii de agenții de import-export, servicii
de comandă (vânzare) computerizată de stoc,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comenzi
online, publicitate online

───────
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(210) M 2020 07624
(151) 22/10/2020
(732) SC CUPPYVET YAZ SRL, STR.

TREI IERARHI NR. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 11111,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CUPPYVET

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

44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, consultanță profesională în materie
de servicii veterinare.

───────



 

ERATĂ 
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