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Cereri Mărci publicate în 30/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02322 23/04/2020 MARATHON INVEST S.R.L. MARATHON INVEST

2 M 2020 02566 24/04/2020 SC LTHD CORPORATION SRL SmartSol PREMIUM
CHEMICALS

3 M 2020 02571 23/04/2020 ANDREEA MANEA Purifyo

4 M 2020 02603 23/04/2020 PRIME TRADING
MANUFACTURING
CONSULTANCY SRL

rise ap.art

5 M 2020 02604 23/04/2020 S.C. FIX ITALLAUTO SERVICE
S.R.L.

FIX AUTO SERVICE

6 M 2020 02605 23/04/2020 CORA OFFICE SOLUTIONS
S.R.L.

BiroCO writing history

7 M 2020 02606 23/04/2020 IONUT-SILVIU DRAGOMIR GRUPUL EDITORIAL TREI

8 M 2020 02607 23/04/2020 SC ANZAK LAND SRL BSP GUARD BE SAFE &
PROTECTRED

9 M 2020 02608 23/04/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Vitamina D3
Colecalciferol

10 M 2020 02610 23/04/2020 LIDAMAR ONLINE SRL Lyana

11 M 2020 02611 23/04/2020 VIORICA-COSMETIC S.A. sanwise

12 M 2020 02612 23/04/2020 SWEET GOLD SRL NECTARIUM

13 M 2020 02613 23/04/2020 SC CORETI CONCEPT SRL MISHIEL

14 M 2020 02614 23/04/2020 GHEORGHE PETRE COFETĂRIA CARE SALVEAZĂ
ROMÂNIA!

15 M 2020 02616 23/04/2020 PTT Oil and Retail Business
Public Company Limited

Café Amazon

16 M 2020 02617 23/04/2020 PTT Oil and Retail Business
Public Company Limited

Café Amazon

17 M 2020 02618 23/04/2020 ENHANCE STUDIOS S.R.L. ENHANCE

18 M 2020 02619 23/04/2020 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE

PHROMPO

19 M 2020 02620 23/04/2020 KOOMBO PRODSYA SRL INTERNATIONAL I-TRUSS /
I-TRUSS SOLUTIONS / /
RoUTRUSS / GLOBE TRUSS /
WORLD TRUSS

20 M 2020 02621 23/04/2020 TILLINGER TIBERIU PFA quarma
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 02622 24/04/2020 CORNEL EFTIMIE Magazin Românesc

22 M 2020 02623 24/04/2020 ARVIKROM SRL SUSHI

23 M 2020 02624 24/04/2020 DANIEL-TITI REBEGEA DANNY

24 M 2020 02625 24/04/2020 KUMA ROMANIA SRL KUMA

25 M 2020 02626 24/04/2020 P.F.A LAURA GENESCU BUCHAREST STEP BY STEP

26 M 2020 02627 24/04/2020 SC LIBRA OFFICE IND SRL SANITIZER

27 M 2020 02628 24/04/2020 STUDIO 47 MS SRL IREAL

28 M 2020 02629 24/04/2020 SC ELYSEE CONCEPT SRL MICUL PARFUMIER

29 M 2020 02630 24/04/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
(PSD)

ALATURIDETINE

30 M 2020 02631 24/04/2020 SC ELYSEE CONCEPT SRL Descoperă alchimistul din tine!

31 M 2020 02632 24/04/2020 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
(PSD)

ALATURI DE TINE

32 M 2020 02633 24/04/2020 FONDUL NAȚIONAL DE
GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU INTREPRINDERILE
MICI ȘI MIJLOCII SA - IFN

IMM INVEST

33 M 2020 02634 24/04/2020 Cătălin - Ionuț Radbâță
Vlad Nicolae

RN LEX LITIGATION &
INSOLVENCY

34 M 2020 02636 24/04/2020 ELNET SAFETY SOLUTION
SRL

ELNET SAFETY Complete
Security Solutions

35 M 2020 02637 24/04/2020 SC COGITO SRL Modern Szövetkezeti
Gondolkodás

36 M 2020 02638 24/04/2020 NEUNCINETRU SRL MISSI

37 M 2020 02639 24/04/2020 WONDER FOODS SRL WHENNA Detox

38 M 2020 02640 24/04/2020 SC ELAN TRIO SRL MERKUR

39 M 2020 02641 24/04/2020 SC KASHA STYLE DESIGN
SRL

BETTERTHANNADA

40 M 2020 02642 24/04/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

DISCREET DEO PERFUME

41 M 2020 02643 24/04/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

DISCREET DEO SUMMER
FRESH

42 M 2020 02644 24/04/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

DISCREET DEO IRRESISTIBLE

43 M 2020 02645 24/04/2020 The Procter & Gamble Company DISCREET DEO SPRING
BREEZE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
44 M 2020 02646 24/04/2020 The Procter & Gamble Company DISCREET DEO WATERLILY

45 M 2020 02647 24/04/2020 KANDIA DULCE SA NOR DE LAPTE

46 M 2020 02648 24/04/2020 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

KAZFONA

47 M 2020 02649 24/04/2020 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

AKOREDY

48 M 2020 02650 24/04/2020 ELENA LOTREAN FINNISH TEACHER TRAINING
centre

49 M 2020 02651 25/04/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL
MARIAN STAN

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL
COLUMBODROAMELOR

50 M 2020 02652 25/04/2020 ADENBECK SRL ADENBECK

51 M 2020 02653 25/04/2020 SC SASCRYO SRL PICKABOO

52 M 2020 02654 26/04/2020 PAULA PERLEA DENT4ALL CONGRES DE
MEDICINA DENTARA

53 M 2020 02655 26/04/2020 PAULA PERLEA DENT4ALL CONGRESS All
About Dentistry
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(210) M 2020 02322
(151) 23/04/2020
(732) MARATHON INVEST S.R.L., STR.

AV. PROTOPOPESCU NR. 11,
CAMERA 3, BL. 6, SC. 1, ET. 2,
AP. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARATHON INVEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:gri închis, alb,
albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02566
(151) 24/04/2020
(732) SC LTHD CORPORATION SRL,

STR. ARDEALULUI NR. 70, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300153, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SmartSol PREMIUM
CHEMICALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 26.11.03

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

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.

───────

(210) M 2020 02571
(151) 23/04/2020
(732) ANDREEA MANEA, STR.

CRAISORULUI NR.4, BLOC
M135B, SC. 1, AP. 45, ET. 7,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051156,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Purifyo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.12; 01.15.15; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#19b6d7); verde (Hex #2c8641)

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
40. Filtrarea aerului și tratarea apei.

───────

(210) M 2020 02603
(151) 23/04/2020
(732) PRIME TRADING

MANUFACTURING
CONSULTANCY SRL, STR.
STEAUA ROSIE NR. 31, BLOJ J,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

rise ap.art

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
36. Servicii privind afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 02604
(151) 23/04/2020
(732) S.C. FIX ITALLAUTO SERVICE

S.R.L., BULEVARDUL TIMIȘOARA
MR. 76A, PARTER, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 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)

FIX AUTO SERVICE

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, reparaţie, întreţinere, alimentare
cu carburant şi încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, întreţinerea şi repararea
anvelopelor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, reşaparea anvelopelor, șablare,
echilibrarea anvelopelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────
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(210) M 2020 02605
(151) 23/04/2020
(732) CORA OFFICE SOLUTIONS

S.R.L., STR. GĂRII NR. 4B, LOC.
BĂRĂBANȚ, JUDEȚUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, 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)

BiroCO writing history

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.07;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
3. Substanţe, soluţii, produse pentru curăţarea
birourilor, soluţii de curăţare pentru îndepărtarea
petelor, produse de curăţare sub formă de
spume, produse sub formă de spray pentru
curăţarea geamurilor, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
aer presurizat, în recipiente pulverizatoare,
pentru curăţare şi desprăfuire, soluţii de ştergere,
întreţinere şi curăţare a spațiilor de birouri.
5. Dezinfectante folosite pentru igienă.
9. Imprimante, faxuri, echipamente de
comunicare, scannere portabile, adaptoare,
cabluri, încărcătoare, memorii USB, unităţi
hard disk portabile pentru calculatoare,
videoproiectoare, aparate și ecrane de proiecţie.
11. Lămpi de birou, ventilatoare de birou cu
alimentare la USB.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
21. Bureţi, cârpe și perii pentru curăţat.
35. Servicii de comerț (vânzarea cu amănuntul
și cu ridicata) și regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 3, 5, 9,11,16, 21 (cu
excepția transportului lor), permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere comod aceste produse
din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondenţă sau media electronică, şi anume
de pe site-uri web, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii și sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
naţionale și/sau din import, inclusiv servicii
de asistență și consultanță, servicii de agenții
de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, publicitate și publicitate online,
distribuţie de reclame, organizare de promoţii
prin mijloace audiovizuale, servicii de informaţii
comerciale, organizare, coordonare și planificare
târguri și expoziţii cu caracter publicitar și
comercial.
37. Instalarea, mentenanţa şi repararea
copiatoarelor, imprimantelor, scannerelor.
39. Ambalare şi depozitare a mărfurilor, livrări de
bunuri şi produse.

───────

(210) M 2020 02606
(151) 23/04/2020
(732) IONUT-SILVIU DRAGOMIR,

STR. MONETARIEI NR. 6, CORP
B, ETAJ 2, AP. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 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)
GRUPUL EDITORIAL TREI

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
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papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02607
(151) 23/04/2020
(732) SC ANZAK LAND SRL, SOSEAUA

BUCURESTI – PLOIESTI NR.
172-176, CLADIREA B2, ETAJ
5, PLATINUM BUSINESS
CENTER, BUCURESTI, 013686,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BSP GUARD BE SAFE
& PROTECTRED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,

dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, aparate și
instrumente medicale, măști și echipament
pentru respirație artificială, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare, membre artificiale, ochi și dinți, măști
și echipament pentru respirație artificială.

───────

(210) M 2020 02608
(151) 23/04/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Vitamina
D3 Colecalciferol

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
25.01.05; 25.01.09; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10
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(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru,
gri

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02610
(151) 23/04/2020
(732) LIDAMAR ONLINE SRL, STR.

PRELUNGIREA BRADULUI
NR. 123, SC. D, ET. 1, AP. 3,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Lyana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
05.03.13; 29.01.12

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

clase:
3. Uleiuri esențiale, produse cosmetice, soluții
cosmetice.
18. Gentuțe cosmetice nedotate, genți pentru
cosmetice nedotate, ladițe (cutii) din piele sau
imitație din piele pentru cosmetice, nedotate.
21. Recipiente pentru cosmetice și uleiuri
cosmetice, perii de păr, piepteni pentru gene,

perii pentru gene, piepteni pentru sprâncene,
perii pentru sprâncene, perii pentru aplicarea
substanțelor cosmetice pe gene și sprâncene.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 02611
(151) 23/04/2020
(732) VIORICA-COSMETIC S.A., STR.

MESAGER NR. 1, MD-2069,
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

sanwise

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 24.13.01

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

3. Cremă pentru mâini, săpun pentru mâini.
5. Săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru suprafețe, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri).

───────
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(210) M 2020 02612
(151) 23/04/2020
(732) SWEET GOLD SRL, SAT

MADRIGESTI NR. 121C DJ708,
JUDETUL ARAD, COMUNA
BRAZII, ARAD, ROMANIA

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

(540)

NECTARIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
08.07.25

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

clase:
5. Antioxidanți derivați din miere de uz medical,
propolis pentru uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe bază de propolis, de uz medical,
lăptișor de matcă pentru uz farmaceutic, lăptișor
de matcă de uz medical, suplimente alimentare
pe bază
de lăptișor de matcă, de uz medical.
30. Fagure brut pentru uz alimentar, glazuri de
miere pentru șuncă, lăptișor de matcă, miere,
miere biologică pentru consum
uman, miere cu plante aromatice, îndulcitori
naturali, înlocuitori de miere, miere cu trufe,
miere de
Helichrysum, miere de Manuka, miere maturată
natural, miere naturală, propolis, propolis de uz
alimentar, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse tartinabile dulci (miere), pastile din
miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), miere (pentru alimentație).
32. Băuturi nealcoolice pe bază de miere.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la

dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 02613
(151) 23/04/2020
(732) SC CORETI CONCEPT SRL, STR.

DROBETA NR. 10, BL. R14, SC. A,
ET. 3, AP. 4, JUDETUL IASI, IASI,
700399, IAȘI, ROMANIA

(540)

MISHIEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
26.11.01; 25.01.25

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
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de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.

───────

(210) M 2020 02614
(151) 23/04/2020
(732) GHEORGHE PETRE, STR.

ARIESULUI NR. 4, BL. 36A, AP. 12,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100404, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
COFETĂRIA CARE

SALVEAZĂ ROMÂNIA!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 02616
(151) 23/04/2020
(732) PTT Oil and Retail Business

Public Company Limited, 555/2,
ENERGY COMPLEX, BUILDING
B, 12TH FLOOR, VIPHAVADEE-
RANGSIT ROAD, CHATUCHAK
SUB-DISTRICT, CHATUCHAK
DISTRICT, 10900, BANGKOK,
THAILANDA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Café Amazon

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.13;
27.05.24; 03.07.05; 05.03.11

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

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

30. Doze de cafea gata de a fi consumate, cafea
prăjită, cafea prăjită instant, cafea măcinată
prăjită, cafea neaqră, cafea pudră, cafea pudră
instant, cafea rece, cafea proaspătă, cafea cu
lapte, cafea espresso, băuturi de cafea, băuturi
(pe bază de cafea), băuturi mix de cafea,
boabe de cafea, băuturi de cacao, băuturi de
ciocolată, băuturi de ceai, băuturi (pe bază de
ciocolată), băuturi (pe bază de ceai), băuturi mix
de cacao, băuturi mix de ciocolată, băuturi mix
de ceai, sirop (care nu se utilizează ca băutură),
zahar, miere, condiment natural (utilizat pentru
băuturi), preparate pentru prepararea băuturilor
de cafea, preparate pentru prepararea baăturilor
de cacao, preparate pentru prepararea băuturilor
de ciocolată.

───────
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(210) M 2020 02617
(151) 23/04/2020
(732) PTT Oil and Retail Business

Public Company Limited, 555/2,
ENERGY COMPLEX, BUILDING
B, 12TH FLOOR, VIPHAVADEE-
RANGSIT ROAD, CHATUCHAK
SUB-DISTRICT, CHATUCHAK
DISTRICT, 10900, BANGKOK,
THAILANDA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Café Amazon

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.13;
27.05.24; 03.07.15; 05.03.11

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

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare şi a băuturilor (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere în mod comod.
39. Servicii de distribuţie de produse alimentare
şi băuturi.
43. Servicii de autoservire cu produse
alimentare şi băuturi, servicii de catering
(produse alimentare şi băuturi), servicii oferite de
cafenele.

───────

(210) M 2020 02618
(151) 23/04/2020
(732) ENHANCE STUDIOS S.R.L., STR.

TÂRGU NEAMŢ NR. 22, CAMERA
NR. 1, BL. TD27, SC. A, AP. 53,
SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ENHANCE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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 02619
(151) 23/04/2020
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD - SKOPJE, BLVD.
ALEKSANDAR MAKEDONSKI 12,,
1000 SKOPJE, MACEDONIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)
PHROMPO

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

5. Preparate farmaceutice.
───────
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(210) M 2020 02620
(151) 23/04/2020
(732) KOOMBO PRODSYA SRL, STR.

MANASTIRII NR. 5, BL 1B, AP 3,
JUD. OLT, SLATINA, 230038, OLT,
ROMANIA

(540)

INTERNATIONAL I-TRUSS /
I-TRUSS SOLUTIONS / /

RoUTRUSS / GLOBE
TRUSS / WORLD TRUSS

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 26.03.23;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru, gri,
gri deschis

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

6. Structuri metalice, rampe metalice (structuri),
grajduri (structuri) metalice, piedestaluri metalice
(structuri),
copertine (structuri metalice), verande metalice
(structuri), structuri modulare metalice, cadre
(structuri)
metalice, structuri metalice transportabile,
poduri (structuri metalice), platforme (structuri)
metalice, turnuri
(structuri metalice), structuri reticulare metalice,
platforme de lucru (structuri), structuri metalice
pentru
construcții, chioșcuri (structuri din metal),
construcții cu structuri metalice, structuri
metalice pentru
podium, chioșcuri din metal (structuri), paravane
metalice mobile (structuri), structuri pentru cadre
metalice,
rampe ca structuri din metal, adăposturi
pentru autobuze (structuri metalice), adăposturi
(structuri metalice)
pentru construcții, structuri metalice pentru
închiderea balconului, structuri de construcții, din
metal,
grajduri (structuri) metalice pentru animale,
rampe metalice de încărcare (structuri), structuri
de schelete din

metal, structuri din metal pentru acoperișuri,
structuri și construcții metalice transportabile,
cadre
(structuri) din metal destinate horticulturii,
separatoare de spații (structuri), din metal,
grajduri (structuri) din
metal pentru cai, șoproane pentru biciclete
(structuri) din metal, structuri modulare mobile
pentru construcții
(metal), structuri de construcții mobile din metal,
fațade vitrate cu structuri din metal, unități mobile
de
prezentare (structuri) din metal, sere sub formă
de structuri metalice fixate, panouri de afișaj
publicitar
(structuri) din metal, rampe metalice pentru
lansare de rachete (structuri), construcții care
sunt structuri
fixe din metal, structuri de susținere din metal
pentru bannere, cupole de iluminare metalice
(structuri)
folosite la construcții, sere din metal care sunt
structuri fixe de construcții.
9. Structuri de panouri solare.
10. Structuri de protecție împotriva radiațiilor (de
uz medical).
11. Structuri de iluminat.
17. Structuri nemetalice pentru absorbția
zgomotului (izolație).
18. Structuri pentru genți de mână.
19. Socluri nemetalice (structuri), chioșcuri
(structuri nemetalice), structuri (nemetalice)
pentru tavane suspendate, podiumuri (structuri)
din materiale nemetalice, standuri de
expoziție (structuri nemetalice), boxe (structuri)
nemetalice pentru cai, structuri nemetalice
pentru închiderea balconului, coloane de
publicitate (structuri nemetalice), copertine
(structuri) din materiale nemetalice, sere
(structuri) din materiale nemetalice, tancuri de
apă (structuri) nemetalice, structuri nemetalice
de inginerie civilă, structuri fabricate din
materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, cadre horticole
(structuri) nu din metal, dispozitive (nemetalice)
pentru acoperirea cărucioarelor (structuri),
structuri (nemetalice) de platformă pentru
scene , suporturi sub formă de structuri
nemetalice, standuri de expoziții nemetalice
portabile (structuri), rampe care sunt structuri din
materiale nemetalice, șoproane pentru biciclete
(structuri) din materiale nemetalice, cabine
de probă (structuri) din materiale nemetalice,
sisteme (nemetalice) de protecție pentru
copaci (structuri), structuri pentru susținerea
bannerelor, nu din metal, poduri (structuri)
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altele decât cele din metal, bariere de
prevenire a pericolelor (nemetalice, structuri
fixe), adăposturi pentru autobuze (structuri)
realizate din materiale nemetalice, pereți
despărțitori de spațiu (structuri), nu din metal,
piscine pentru copii (structuri) confecționate din
materiale nemetalice, piloni de publicitate prin
afișe (structuri) din materiale nemetalice, stații de
autobuz (indicatoare sau structuri) din materiale
nemetalice, structuri (nemetalice) prefabricate
pentru a fi utilizate ca toalete, suporturi mobile
cu rotile (structuri) confecționate din material
nemetalice, pavilioane-cort [structuri], nu din
metal și nu din materiale textile.
20. Rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri).
37. Demontare de structuri, demolare de
structuri, servicii de construcții de structuri
temporare, construcția de
structuri pentru transportul țițeiului, ridicarea de
structuri temporare pentru ședere, instalare de
structuri
temporare pentru expoziții comerciale,
construcție de structuri pentru transportul
gazelor naturale, instalare
de structuri temporare pentru târguri comerciale,
construcție de clădiri și de alte structuri
42. Monitorizarea structurii clădirilor, proiectare
de structuri ornamentale, proiectare de structuri
de schele, servicii de inspecție de structuri
subacvatice, proiectare de structuri de grinzi în
cadre spațiale.

───────

(210) M 2020 02621
(151) 23/04/2020
(732) TILLINGER TIBERIU PFA,

STR. DRUMUL JILAVEI NR.
58-60, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
quarma

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

9. Date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, software, aplicatii software,

componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze de
date, software pentru gestiunea documentelor,
software pentru extragere de date, software de
gestiune a datelor, software pentru servere de
fișiere, software pentru servere de baze de date,
software de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și date,
aplicații de birou și de întreprindere, software
pentru planificarea resurselor întreprinderii
(ERP), rapoarte electronice descărcabile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial, servicii
de control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
elaborare de programe de calculator pentru
analize și rapoarte comerciale, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2020 02622
(151) 24/04/2020
(732) CORNEL EFTIMIE, STR.

ZEMES NR. 3, BL. M29A, AP. 45,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032275,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Magazin Românesc

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

35. Servicii de consultanță privind comerțul
internațional, furnizare de informații în materie
de comerț, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, furnizarea de
informații referitoare la comerțul exterior, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, consultanță privind
comercializarea de produse chimice, servicii
de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
închiriere de automate de vânzare, servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu am
ănuntul referitoare la fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
de vânzare cu amănuntul de echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de comenzi online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de schimb privind
comerțul cu mărfuri (servicii de comerț), servicii
de comerț.
36. Schimb valutar (servicii financiare).

───────

(210) M 2020 02623
(151) 24/04/2020
(732) ARVIKROM SRL, STR. CICOAREI

NR. 12, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SUSHI

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:

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

───────

(210) M 2020 02624
(151) 24/04/2020
(732) DANIEL-TITI REBEGEA, BLD.

REPUBLICII NR. 298, BL. S1,
SC. B, AP. 1, JUDEȚUL VASLUI,
BÂRLAD, VASLUI, 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)
DANNY

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02625
(151) 24/04/2020
(732) KUMA ROMANIA SRL, STR.

STUPINI NR. 85B, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT BĂNESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
11. Instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare) /
bazine pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), lavoare individuale,
robinete pentru lavoare, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, dopuri din metal pentru lavoare,
accesorii de scurgere pentru lavoare, cabine de
duș, chiuvete, căzi (băi spa).
20. Mobilă, mobilier, oglinzi, rame pentru
tablouri, suporturi pentru lavoare (mobilă),
standuri pentru lavoare (mobilier), mobilă de
toaletă incluzând lavoare, dulapuri pentru baie
incluzând lavoare, tăblii masă, dulapuri, mese de
toaletă, mobilier de baie, accesorii pentru baie
sub formă de mobilier, mobilier de bucătărie,
module mobile de bar (mobilier), suprafețe de
lucru, mese cu blat-tavă (mobilier).
21. Ustensile cosmetice și de toaletă, lavoare
pentru baie (chiuvete), lavoare (lighene, nu părți
ale instalațiilor sanitare).

───────

(210) M 2020 02626
(151) 24/04/2020
(732) P.F.A LAURA GENESCU, STR.

ALEEA FUIORULUI NR. 3, BL.
H16A, SC. B, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 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)

BUCHAREST STEP BY STEP

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 07.11.10;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
39. Servicii de transport pentru vizitarea
obiectivelor turistice.
41. Oferirea de excursii cu ghid.

───────
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(210) M 2020 02627
(151) 24/04/2020
(732) SC LIBRA OFFICE IND SRL,

STR. SPLAI GEN. GHEORGHE
MAGHERU NR. 304 A, PARTER,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

SANITIZER

(531) Clasificare Viena: 24.13.24; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, detergenţi, dezinfectanti, preparate
bacteriene şi bacteriologice, preparate chimico-
farmaceutice, preparate pentru spălat de uz
medical, prosoape sanitare / şervetele sanitare /
absorbante sanitare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare, demonstraţii cu produse,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, permiţând clientilor
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.
39. Servicii de ambalare, transport şi depozitare,
servicii de transport, ambalare şi depozitare de
produse.

───────

(210) M 2020 02628
(151) 24/04/2020
(732) STUDIO 47 MS SRL, STR.

VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP. 7, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 013833, ALBA, ROMANIA

(540)
IREAL

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

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

───────

(210) M 2020 02629
(151) 24/04/2020
(732) SC ELYSEE CONCEPT SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 54
A, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

MICUL PARFUMIER

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

clase:
3.  Parfumuri.
35. Servicii de comerţ cu parfumuri si produse
cosmetice.

───────
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(210) M 2020 02630
(151) 24/04/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

(PSD) , ȘOS. KISELEFF NR. 10,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011342,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALATURIDETINE

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
35. Publicitate, administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 02631
(151) 24/04/2020
(732) SC ELYSEE CONCEPT SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 54
A, JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

Descoperă
alchimistul din tine!

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 24.17.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri.
35. Servicii de comerţ cu parfumuri si produse
cosmetice.
44. Servicii cosmetice de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2020 02632
(151) 24/04/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

(PSD) , ȘOS. KISELEFF NR. 10,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011342,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ALATURI DE TINE

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
35. Publicitate, administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 02633
(151) 24/04/2020
(732) FONDUL NAȚIONAL DE

GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU INTREPRINDERILE
MICI ȘI MIJLOCII SA - IFN, STR.
ȘTEFAN IULIAN NR. 38, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IMM INVEST

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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36. Activităţi de creditare (acordarea din
fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi
asumarea angajamentelor de garantare a
creditelor şi a altor instrumente de finanţare
a entităţilor), afaceri financiare, investiţii de
capital, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, evaluare financiară,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
studii financiare, servicii financiare, împrumuturi
în rate, împrumuturi (finanţare), servicii de
garanţii.

───────

(210) M 2020 02634
(151) 24/04/2020
(732) Cătălin - Ionuț Radbâță, INT.

CATEDREI NR. 27, ET. 3, APT.
33, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Vlad Nicolae, ALEEA CIRCULUI
NR. 2, BL. 2, SC. G, AP. 69,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RN LEX LITIGATION
& INSOLVENCY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09

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

clase:
35. Servicii de asistență în afaceri,
organizare de vânzări prin licitaţie,
gestiunea/supravegherea afacerilor comerciale,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de consultanță comercială
cu privire la lichidarea societăţilor, și anume
consultanță cu privire la vânzarea de active,
active imobiliare, acțiuni și părți sociale,
aparținând unei firme in insolvența, consultanță
pentru identificarea și implementarea metodelor
pentru ieșirea din insolvență a firmei și
consultanță cu privire la întocmirea și
implementarea unui plan de reorganizare a firmei
debitorului.
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36. Recuperarea creanţelor, consultanță și
asistență oferite debitorilor, creditorilor și terților
în legătură cu gestiunea și afacerile proprietății și
activele unei persoane care a declarat faliment
sau unei societăți aflate în incapacitate de plată
sau altei entități pentru care este sau poate
fi numit un judecător sindic pentru gestionarea
proprietății și activelor respective, servicii de
insolvenţă, inclusiv servicii de lichidare de
întreprinderi comerciale.
45. servicii de consultanță în orice domeniu
juridic, asistență juridică și reprezentare în fața
oricăror persoane fizice sau juridice, autorități,
instituții publice, instanțe, asistență juridică și
reprezentare în orice tip de proceduri judiciare,
extrajudiciare, mediere, conciliere sau arbitrale,
asistență juridică în legătură cu licitații, inclusiv
atribuiri de concesiuni și achiziții publice,
consultanță juridică în materie de insolvență
și lichidare, inclusiv administrarea de astfel
de proceduri, mandat ad-hoc, concordate,
reprezentarea în fața instanțelor de judecată în
orice tip de litigiu, consultanță juridică privind
reorganizarea și restructurarea activității
societăților.

───────

(210) M 2020 02636
(151) 24/04/2020
(732) ELNET SAFETY SOLUTION

SRL, ALEEA PIETEI NR. 1, BL.
P60, SCARA C, CAMERA 2, JUD.
TELEORMAN, VIDELE, 145300,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

ELNET SAFETY Complete
Security Solutions

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 26.01.13;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de securitate.
38. Servicii de dispecerat alarmare pentru
monitorizarea serviciilor de pază.

39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 02637
(151) 24/04/2020
(732) SC COGITO SRL, STR. TOMPA

LASZLO NR. 55, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(740) HARCOV A.P.I. , STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E,SC. B,AP.
9, SFÂNTU GHEORGHE, 520089,
CO, ROMANIA

(540)

Modern Szövetkezeti
Gondolkodás

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Analiza informațiilor de afaceri, analiza
statisticilor de afaceri, analiza tendințelor de
afaceri, analiză economică în scopuri de afaceri,
servicii de analiză în managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri, analiză de afaceri, cercetare și servicii
de informare, compilare și analiză de informații și
date cu privire la managementul afacerilor.
41. Educație, educație și instruire formarea
echipelor (educație), informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de educație și formare
profesională, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație, servicii
de educație pentru comunicarea de metode
de predare referitoare la procesarea datelor,
orientare profesională, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație) informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet(consiliere în
domeniul educației sau formării).
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02638
(151) 24/04/2020
(732) NEUNCINETRU SRL, STR.

RĂCHITAȘI NR. 68, ET. 3, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900545, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MISSI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.24

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, roz

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

14. Bijuterii.
───────

(210) M 2020 02639
(151) 24/04/2020
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLADIREA
C6, P+E, SHOWROOM SI
BIROURI. JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUT
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

WHENNA Detox

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

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

clase:
5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, șervețele dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante folosite pentru igienă, produse
dezinfectante
pentru spălarea mâinilor, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, produse
dezinfectante de uz
menajer, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), produse de curățare
antiseptice.
35. Administrarea vânzărilor, administrație
comercială, servicii oferite de agenții de import-
export, difuzare de anunțuri
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publicitare prin internet, difuzare de informații
comerciale, promovarea vanzarilor pentru terti ,
difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, intermediere de afaceri
comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, aceste servicii pentru toate
produsele,
în special pentru cele mentionate in clasa 5.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare de
produse în tranzit,
ambalarea produselor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, depozitare de produse, depozitare de
produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare și livrare de bunuri, depozitarea
mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea de
mărfuri,
livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii de
depozitare de
produse, servicii de distribuție, servicii de
împachetare și ambalare, servicii de livrare a
mărfurilor,
servicii de descărcare și reambalare, servicii
de etichetare, transport și depozitare , aceste
servicii pentru
toate produsele, în special pentru cele
mentionate in clasa 5.

───────

(210) M 2020 02640
(151) 24/04/2020
(732) SC ELAN TRIO SRL, STR.

RAKOCZI FERENCZ NR. 90,
JUDEŢUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

MERKUR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(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, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii oferite de lanţ de magazine
en
gros si en detail, afaceri comerciale, agenţie de
import-export, analiza
preţului de cost, servicii de vânzare cu
amănuntul, căutare de sponsorizare, prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
contabilitate, facturare, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, birou de
plasare a forţei de muncă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, servicii de secretariat,
pregatirea de state de salarii,
toate aceste servicii în legătură cu produsele
acceptate la protecţie în clasele
29 .
37. Construcţia standurilor de expoziţie,
construcţia standurilor de magazin,
construcţia magazinelor, supervizarea construirii
magazinelor, lucrări de
izolare a clădirilor, întreţinerea şi curăţarea
magazinelor, asigurarea aerului
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condiţionat în magazine, asigurarea reparării
produselor textile în termenul
de garanţie, asigurarea reparării produselor de
piele în termenul de garanţie.
45. Servicii de securitate pentru pază şi protecţia
bunuriior şi persoanelor
aflate în magazin, servicii de supraveghere în
magazin pentru copii mici,
agenţie de supraveghere nocturnă, club pentru
întâlnire, închiriere de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 02641
(151) 24/04/2020
(732) SC KASHA STYLE DESIGN SRL,

STR. LT. GHEORGHE SAIDAC NR.
8, BL. 33, SC. 1, AP. 10, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060536, ROMANIA

(540)
BETTERTHANNADA

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

25. Confecţii (îmbrăcăminte).
───────

(210) M 2020 02642
(151) 24/04/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY , ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO 45202, UNITED STATES OF
AMERICA, .

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISCREET DEO PERFUME

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

5. Produse pentru igiena feminină, cum
ar fi servețele intime sanitare, tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 02643
(151) 24/04/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY , ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO 45202, UNITED STATES OF
AMERICA, .

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)
DISCREET DEO

SUMMER FRESH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru igiena feminină, cum
ar fi servețele intime sanitare, tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 02644
(151) 24/04/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY , ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO 45202, UNITED STATES OF
AMERICA, .

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISCREET DEO
IRRESISTIBLE

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

5. Produse pentru igiena feminină, cum
ar fi servețele intime sanitare, tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────
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(210) M 2020 02645
(151) 24/04/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, OH, CINCINNATI, 45202,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISCREET DEO

SPRING BREEZE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru igiena feminină, cum
ar fi servețele intime sanitare, tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 02646
(151) 24/04/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, OH, CINCINNATI, 45202,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISCREET DEO WATERLILY

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

5. Produse pentru igiena feminină, cum
ar fi servețele intime sanitare, tampoane
sanitare, lenjerie intimă sanitară, chiloţi pentru
igiena feminină, scutece și șervețele pentru
incontinență, indispensabili pentru incontinență.

───────

(210) M 2020 02647
(151) 24/04/2020
(732) KANDIA DULCE SA, ŞOSEAUA

VIILOR NR. 20, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050156,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
NOR DE LAPTE

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
ciocolată, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi sau incluzii, ciocolată umplută
sau incluzii, tablete de ciocolată, tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
bomboane de ciocolată cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, umpluturi pe bază
de ciocolată, ornamente din ciocolată pentru
pomul de Crăciun, bomboane pentru pomul de
Crăciun, înghețată, biscuiți de ciocolată, biscuiți,
biscuiți din cereale sau faina, biscuiți pentru
consum uman, biscuiți conținând ingrediente
cu diverse arome, biscuiți dulci sau sărați
pentru consum uman cu umplutura cu diverse
sortimente si/sau fără glazura, dulciuri și biscuiți
tradiționali, napolitane, napolitane cu umplutură
cu diverse sortimente si/sau fără glazura,
eugenii (biscuiţi cu cremă), brioșe, produse de
patiserie si cofetărie conținând cafea, cacao
sau alte condiment, prăjituri și deserturi, prăjituri
și deserturi reci, deserturi reci cu umplutură
sau incluzii cu diverse sortimente, prăjituri
reci cu blat pufos, prăjituri reci cu cremă,
prăjituri cu cremă învelite în ciocolată sau
alte glazuri, prăjituri reci cu cremă învelite în
ciocolată sau alte glazuri, prăjituri pe bază
de înghețată, spume reci tip desert (produse
de cofetărie), produse de cofetărie refrigerate,
prăjituri sub forma de sandviș cu sau fără
umpluturi, cu sau fără glazura, deserturi cu
înghețată, torturi, rulouri cu diverse sortimente
si/sau fără glazura, rulada, cornuri si croissante
cu sau fără umplutura cu diverse sortimente
si/sau fără glazura, gofre cu umplutura cu
diverse sortimente si/sau fără glazura, înghețata,
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creme, deserturi crema instant, șerbeturi şi
alte glazuri comestibile, băuturi pe baza de
sau cu adaos de cafea, băuturi pe baza de
sau cu adaos de cacao, băuturi conținând
diverse condimente, ingrediente principale
pentru prepararea shakeurilor pe bază de
cacao sau cu adaos de cacao, ingrediente
pentru prepararea shakeurilor conținând diverse
arome, ciocolată caldă, băuturi frapate, cacao
pentru prepararea băuturilor, băuturi pe bază de
înghețată, băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao si cafea, esențe de
ciocolată pentru prepararea băuturilor, preparate
pe bază de cacao pentru fabricarea băuturilor,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, gogoși
refrigerate, gogoși proaspete, gogoși umplute,
gogoși glazurate.

───────

(210) M 2020 02648
(151) 24/04/2020
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

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

(540)
KAZFONA

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman.

───────

(210) M 2020 02649
(151) 24/04/2020
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, STR. 8-2-337 ROAD
NO. BANJARA HILLS,
ANDHRA PRADESH-AP, NR. 3,
HYDERABAD, 500034, INDIA

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

(540)
AKOREDY

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman.

───────

(210) M 2020 02650
(151) 24/04/2020
(732) ELENA LOTREAN, STR.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
NR. 14, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550160, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)

FINNISH TEACHER
TRAINING centre
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13; 20.07.01; 26.04.02

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

clase:
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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02651
(151) 25/04/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR.
1 DECEMBRIE NR. 198, SAT
TUNARI, JUD. ILFOV, COMUNA
TUNARI, ILFOV, ROMANIA
MARIAN STAN, STR. BUCEGI
NR. 79, SAT NEGOIESTI, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BRAZI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAȚIONAL

AL COLUMBODROAMELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 02652
(151) 25/04/2020
(732) ADENBECK SRL, STR.TĂIETURA

TURCULUI NR. 47, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400285, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ADENBECK

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 5535U); maro (Pantone
metalic 875 C)

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

42. Servicii de inginerie, servicii de inginerie
electrică, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, proiectare în domeniul
ingineriei, proiectare și consultanță în inginerie,
realizarea de desene de inginerie, inginerie,
studii de proiecte de inginerie, consultanță în
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domeniul ingineriei telecomunicațiilor, planificare
de proiecte tehnice în domeniul ingineriei, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru comunicații, proiectare de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
încălzire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare de instalații de
iluminare a peisajului, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații sanitare, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, proiectare și
planificare tehnică de instalații de epurare a
apei, proiectare de instalații industriale, inginerie
mecanică, inginerie tehnică, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
tehnică în domeniul ingineriei civile, servicii de
inginerie referitoare la proiectarea de sisteme
de comunicații, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator în domeniul ingineriei,
servicii de inginerie referitoare la sisteme de
transport și alimentare cu gaz, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme
detelefonie, sisteme de televiziune prin cablu și
fibră optică.

───────

(210) M 2020 02653
(151) 25/04/2020
(732) SC SASCRYO SRL, STR. EROU

CEAUSU NR. 9, JUD. NEAMT,
PIATRA NEAMT, 610209, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
PICKABOO

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

8. Tacâmuri pentru copii, foarfeci pentru copii.
10. Suzete pentru copii.
12. Cărucioare pentru copii.
16. Cărți pentru copii.
20. Premergătoare pentru copii, paturi pentru
copii.
21. Olițe pentru copii.
25. Pantaloni pentru copii, haine pentru copii,
îmbrăcăminte pentru copii.
28. Jucării pentru copii.

───────

(210) M 2020 02654
(151) 26/04/2020
(732) PAULA PERLEA, STR.

LEVANTICA NR. 57, SECTOR
3, BUCURESTI, 031402,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DENT4ALL CONGRES

DE MEDICINA DENTARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 02655
(151) 26/04/2020
(732) PAULA PERLEA, STR.

LEVANTICA NR. 57, SECTOR
3, BUCURESTI, 031402,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DENT4ALL CONGRESS
All About Dentistry

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.10

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

41. Educație, instruire.
───────
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