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Cereri Mărci publicate în 31/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04971 24/07/2020 S.C. BTVIDEO.RO S.R.L. Tărâmul Eroilor

2 M 2020 05188 24/07/2020 OVIDIU-GEORGE NICOLAIE am eu om

3 M 2020 05190 24/07/2020 CONSTANTIN VOICU AGENDA DE GIURGIU

4 M 2020 05192 24/07/2020 SC TECSA BUSINESS SRL Dr. Wafer

5 M 2020 05193 24/07/2020 COPROMEN SOLUTIONS
S.R.L.

COPROMEN SOLUTIONS

6 M 2020 05194 24/07/2020 CRISTIAN LUNGU SolarTop

7 M 2020 05195 24/07/2020 SINOVER GROUP SRL U deco

8 M 2020 05196 24/07/2020 OCTAVIAN ABRUDAN U EVOLUTION 2020

9 M 2020 05197 24/07/2020 S.C. SKY HOLDINGS S.R.L. PELENDAVA

10 M 2020 05198 24/07/2020 DUMITRU OPREA CARLAS SPARKLING DREAM

11 M 2020 05199 24/07/2020 LARISSA BEAUTY CONCEPT
SRL

HAMSA beauty

12 M 2020 05200 24/07/2020 PETRICA IVAN NORD8 - CASUAL
FOOD.SMART EVENTS.

13 M 2020 05203 24/07/2020 IULIAN GHEORGHIȘOR FARMACIA ”SFINȚII
ARHANGHELI”

14 M 2020 05204 24/07/2020 IULIAN GHEORGHIȘOR CENTRUL MEDICAL ”SFINȚII
ARHANGHELI MIHAIL ȘI
GAVRIIL”

15 M 2020 05205 24/07/2020 IULIAN GHEORGHIȘOR CLINICA MEDICALĂ ”SFINȚII
ARHANGHELI”

16 M 2020 05208 24/07/2020 IV AESTHETIC CLINIC S.R.L. iV aesthetic CLINIC

17 M 2020 05209 24/07/2020 COSTIN GACHE WISE NATION

18 M 2020 05211 24/07/2020 SC FINANCE MEDIA SRL LUMEA INFRASTRUCTURII

19 M 2020 05212 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. WELLUX

20 M 2020 05213 24/07/2020 VICTOR-ANDREI BALANIUC
DARIUS-IVO TAPALAGA

Legend

21 M 2020 05214 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. WELLMAX

22 M 2020 05215 24/07/2020 VICTOR-ANDREI BALANIUC
DARIUS-IVO TAPALAGA

Legend A DIFFERENT KIND OF
PLAYGROUND

23 M 2020 05216 24/07/2020 ANDREEA IONELA MITROI 3am ANDREEA MITROI

24 M 2020 05217 24/07/2020 WINERO SRL ALIRA ALIENTO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 05218 24/07/2020 WINERO S.R.L. ALIRA FLAMMA PREMIUM

26 M 2020 05219 24/07/2020 WINERO S.R.L. ALIRA FLAMMA CHARME

27 M 2020 05220 24/07/2020 MONS MELLIS SRL Bidex

28 M 2020 05221 24/07/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. DURALUX

29 M 2020 05222 24/07/2020 PAUN COSTEL PFA Hot Nails

30 M 2020 05223 24/07/2020 S.C. AZIMUT VISION S.R.L. azimutvision.ro

31 M 2020 05224 25/07/2020 S.C. DETECTOR PLUS
SECURITY S.R.L.

DETECTOR PLUS SECURITY

32 M 2020 05225 26/07/2020 ASOCIAȚIA MRMO SUBCARPAȚI Trail Run

33 M 2020 05226 26/07/2020 SC BERE SADU SRL HELTAU
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(210) M 2020 04971
(151) 24/07/2020
(732) S.C. BTVIDEO.RO S.R.L.,

STR. NAUM RAMNICEANU
NR. 2-4, BL. 5, ET. 2, AP. 12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011615,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tărâmul Eroilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2020 05188
(151) 24/07/2020
(732) OVIDIU-GEORGE NICOLAIE, STR.

STUPINEI NR. 2, JUDETUL ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) CIPI NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

am eu om

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.01

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri [RFP] , oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, compilarea indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de spaţiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de spaţiu publicitar într-o reţea
informatică globală,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, sondaje
de opinie, pregătire de anunţuri publicitare,
redactare de texte publicitare, publicare de
materiale publicitare, scrierea de curriculum
vitae
pentru terţi, plasarea de anunţuri publicitare
pentru terţi, compilare de anunţuri publicitare,
prezentarea unei varietăţi mari de informaţii
de interes general prin intermediul reţelelor
computerizate, relaţii publice, furnizarea și
distribuirea de informații pentru afaceri, inclusiv
pe internet, în rețele de cablu sau alte forme
de transfer de date, servicii de administrare a
relaţiilor cu clienţii, furnizarea de
recomandări despre produse și servicii, în
scopuri comerciale si de informare, servicii on-
line de colaborări de afaceri în reţea, servicii de
rețele de afaceri online accesibile prin aplicații
mobile descărcabile, furnizarea de informaţii
de contact comerciale si de afaceri, furnizarea
de informații sub formă de baze de date
cu informații în domeniile rețelelor de afaceri
online, furnizarea unei baze de date online
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cu motor de căutare care conţine informaţii
despre prestatorii de servicii din diferite domenii
de activitate, asigurarea unei baze de date
cuprinzând produse şi servicii oferite de terţi, ce
poate fi accesata si cercetată on-line.
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicaţii prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmiterea fişierelor
digitale, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii si
de informaţii, telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet, furnizarea
accesului la informaţii pe internet, schimb
electronic de mesaje prin intermediul liniilor de
chat, al camerelor de chat şi al forumurilor de
pe internet, servicii de poştă electronică, servicii
de videoconferinţă, furnizare de panouri de
mesaje electronice pentru transmisie de mesaje
de interes general între utilizatori, servicii de
difuzare date, servicii de agenţie de presă.
41. Servicii de publicare-on line, publicare on-
line de recenzii, publicare multi-media, publicare
de fotografii, servicii de producţie audio, video,
multimedia şi de fotografii, furnizare on-line
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
fotografiere, prezentarea prestaţiilor live, servicii
de filmare, servicii de instruire.
42. Dezvoltarea si mentinerea unei platforme
de internet pentru intermedieri între prestatori
de servicii si clienti, furnizare de informatii,
crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe siteurile web, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor (site-
uri web), platforma ca serviciu (PaaS), furnizarea
de motoare de căutare pe internet, găzduire
pe servere, găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori, cloud
computing, stocare de date online, software ca
serviciu (saas).
45. Servicii de rețele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 05190
(151) 24/07/2020
(732) CONSTANTIN VOICU, STR.

SIRENELOR NR. 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AGENDA DE GIURGIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Ziar, fluturași publicitari, stegulețe din hârtie,
hărți geografice, mape, broșuri, felicitări, reviste,
agende, carnete de notițe, publicații periodice,
placarde din hârtie și carton, postere, publicații
tipărite.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închiriere spațiu publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postare de afișe
publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la sportive, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web,
consultanță privind strategiile de comunicare,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, organizarea
de expoziții în scopuri comericale sau
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
închiriere de standuri de vânzare, căutare de
sponsorizări, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare.
41. Închirierea echipamentelor audio, servicii
de club, antrenare (instruire), academii
(educative), organizarea și susținerea d e
concerte/ conferințelor/congreselor, transfer de
know-how (instruire), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii de
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editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de divertisment, filmare microfilme
pentru terți, publicarea online a cărților și
jurnalelor electronice, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de spectacole (impresariat), planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de instructor
personal (pilotaj), fotografie, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
varietate, închirierea aparatelor de radio și
televizoare, predare/ servicii educaționale/
servicii de instruire, închiriere camere video/
închiriere camere de filmat.

───────

(210) M 2020 05192
(151) 24/07/2020
(732) SC TECSA BUSINESS SRL, B-

DUL DECEBAL NR.14, BL.S6,
SC.4, ET.1, AP.68, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Dr. Wafer

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

30. Napolitane.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05193
(151) 24/07/2020
(732) COPROMEN SOLUTIONS S.R.L.,

STR. LT. MIRCEA DAMASCHIN
NR. 8, BL. 7, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

COPROMEN SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 07.01.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 05194
(151) 24/07/2020
(732) CRISTIAN LUNGU, STR.

BOERESCU ZAHARIA, BL. 8, SC.
C, AP. 59, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
SolarTop

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

9. Panouri solare.
11. Instalații de apă caldă, instalații de încălzire
cu apă caldă, boilere pentru instalații de
alimentare cu apă caldă, instalații de încălzire cu
apă caldă (de uz industrial), aparate și instalații
de încălzire.

───────

(210) M 2020 05195
(151) 24/07/2020
(732) SINOVER GROUP SRL, STR.

MARTIR DAN CARPIN NR. 34,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300289, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

U deco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 05196
(151) 24/07/2020
(732) OCTAVIAN ABRUDAN, STR. VIILE

DÂMBU ROTUND NR. 15E, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

U EVOLUTION 2020

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 21.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05197
(151) 24/07/2020
(732) S.C. SKY HOLDINGS S.R.L., STR.

DR. NICOLAE IONESCU SISESTI
NR. 21, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
200303, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212,
SC. D, ET. 2, AP. 11, JUDEŢ
ARGEŞ, PITEŞTI, 110176, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
PELENDAVA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia trasnportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de comerţ cu amănuntul.
41. Educaţie, învăţământ în domeniul sportiv şi
recreaţional, furnizarea de instruire, activităţi de
interpretare artistică (spectacole), divertisment,
activităţi sportive, inclusiv activităţi ale cluburilor
sportive, activităţi culturale, organizare de baluri,
nunţi şi alte evenimente similare (divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cum ar fi restaurante, baruri, cazare temporară
în hoteluri, moteluri, pensiuni.

───────

(210) M 2020 05198
(151) 24/07/2020
(732) DUMITRU OPREA, STR.

INDEPENDENŢEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIŞINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
CARLAS SPARKLING DREAM

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

32. Ape minerale şi gazoase, bere, băuturi şi
sucuri din fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
42. Proiectare şi dezvoltare hardaware şi
software.
43. Restaurante.

───────

(210) M 2020 05199
(151) 24/07/2020
(732) LARISSA BEAUTY CONCEPT

SRL, ŞOS. UNIRII NR. 337,
CONSTRUCŢIA C1, ET. 1, COM.
CORBEANCA, JUD. ILFOV, SAT
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

HAMSA beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 03.07.06

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
44. Servicii de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2020 05200
(151) 24/07/2020
(732) PETRICA IVAN, STR. PAJISTEI

NR. 30, BL. 1, ET. 12, AP. 116-117,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NORD8 - CASUAL
FOOD.SMART EVENTS.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.14;
27.07.17

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

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

41. Servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii de karaoke, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente cu scop educativ
sau divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, pictură pe faţă, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare*, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, transfer
de know how (instruire), instruire practică
(demonstraţii).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), informaţii şi consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorarea de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, închirierea sălilor de şedinte.

───────

(210) M 2020 05203
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHEORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FARMACIA ”SFINȚII

ARHANGHELI”
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi / leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, săpun antibacterial,
preparate pe bază de vitamine, vată pentru
scopuri medicale, preparate de sterilizare,
supozitoare, pansamente chirugicale, apă
termală, prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, antibiotice,
antiseptice, supresante ale apetitului pentru
scopuri medicale, pilule pentru suprimarea
apetitului, ceai anti-astmatic, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
subnitrat de bismut pentru scopuri farmaceutice,
casete pentru scopuri farmaceutice, brom pentru
scopuri farmaceutice, tampoane pentru alăptat,
perniţe pentru protecţia monturilor, preparate
bronhodilatatoare, catechu pentru scopuri
farmaceutice, capsule pentru medicamente,
substanţe caustice pentru scopuri farmaceutice,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru tratarea mucegaiului, colodiu
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pentru scopuri farmaceutice, colagen pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, cremă de tartru
pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, digestive pentru scopuri farmaceutice,
dezinfectanţi, pansamente, medicale, corn de
secară pentru scopuri farmaceutice, elixire
(preparate farmaceutice), febrifuge, esteri
pentru scopuri farmaceutic, eteri pentru
scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, plasturi pentru ochi de uz medical,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, ceaiuri din
plante pentru scopuri medicinale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, alifii, laxative,
suplimente dietetice pe bază de seminţe de in,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, magnezie pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, scoarţă de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, șampoane
medicamentoase, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei, medicamente de
uz uman, apă de roiniţă pentru scopuri
farmaceutice, zahăr din lapte pentru scopuri
farmaceutice / lactoză pentru scopuri
farmaceutice, pastă de dinţi medicinală,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05204
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHEORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CENTRUL MEDICAL

”SFINȚII ARHANGHELI
MIHAIL ȘI GAVRIIL”

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

42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţificei, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05205
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHEORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CLINICA MEDICALĂ

”SFINȚII ARHANGHELI”
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţificei, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
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asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05208
(151) 24/07/2020
(732) IV AESTHETIC CLINIC S.R.L.,

ALEEA RAMNICU VALCEA NR.
20-22, CAMERA 3, ET. 1, AP.
1-3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

iV aesthetic CLINIC

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.24

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de analize medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 05209
(151) 24/07/2020
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

WISE NATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, productie de materiale
publicitare.
41. Servicii de divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică: restaurante,
cafenele, pub-uri.

───────

(210) M 2020 05211
(151) 24/07/2020
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 5,
SC. B, AP. 47, CAM. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
LUMEA INFRASTRUCTURII

(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,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri (tipărituri), suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele (nu magnetice), cromolitografii (în
mai multe culori)/crom, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, numere (caractere), carnete
de notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă , broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea

de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
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scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05212
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
WELLUX

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05213
(151) 24/07/2020
(732) VICTOR-ANDREI BALANIUC,

STR. GRIGORE POPITI, NR. 8A,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300548,
TIMIȘ, ROMANIA
DARIUS-IVO TAPALAGA, STRADA
PIATA TRAIAN, NR. 2, AP. 13, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300104, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Legend

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 05214
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
WELLMAX

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05215
(151) 24/07/2020
(732) VICTOR-ANDREI BALANIUC,

STR. GRIGORE POPITI, NR. 8A,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 300548,
TIMIȘ, ROMANIA
DARIUS-IVO TAPALAGA, STRADA
PIATA TRAIAN, NR. 2, AP. 13, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300104, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Legend A DIFFERENT
KIND OF PLAYGROUND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05216
(151) 24/07/2020
(732) ANDREEA IONELA MITROI,

STRADA DUMITRU OLARIU 98,
JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

3am ANDREEA MITROI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

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

───────

(210) M 2020 05217
(151) 24/07/2020
(732) WINERO SRL, STR. RONDA

NR. 2B, CAM. 2, ET. 2, SECTOR
2 , BUCURESTI, 024106,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ALIRA ALIENTO

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2020 05218
(151) 24/07/2020
(732) WINERO S.R.L., STR. RONDA

NR. 2B, CAM.2, ET.2, SECTOR
2,, BUCURESTI, 024106,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ALIRA FLAMMA PREMIUM

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05219
(151) 24/07/2020
(732) WINERO S.R.L., STR. RONDA

NR. 2B, CAM.2, ET.2, SECTOR
2,, BUCURESTI, 024106,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ALIRA FLAMMA CHARME

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05220
(151) 24/07/2020
(732) MONS MELLIS SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL, NR. 377A, CAM 3, JUD.
BRASOV, HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
Bidex

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, informare
și consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, intermediere
în acordurile privind vânzarea cumpărarea de
bunuri, intermedierea de contacte comerciale și
economice, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, organizarea
de servicii contractuale [comerciale] cu terți,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
achiziții, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, vânzare prin licitație
publică, desfășurare de vânzări prin licitație,
furnizare de servicii online de licitație, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație, licitații
prin telefon și prin televiziune, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
de licitații pe internet, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de vânzări prin
licitație, organizare și coordonare de licitații
imobiliare, organizare și coordonare de licitații
pe internet, organizare și coordonare de licitații
și licitații inverse prin intermediul telefoanelor
mobile, organizare și coordonare de licitații și
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licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
vânzări la licitație prin telefon, organizare și
coordonare de vânzări la licitație televizate,
organizare și coordonare de vânzări prin licitație,
organizarea și coordonarea de licitații, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitația are loc pe internet, servicii de
licitație și licitație inversă, servicii de vânzare
la licitație asigurate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, vânzare prin licitație
a vehiculelor, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, vânzări prin licitații disponibile pe
internet.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, activități de
divertisment, sportive și culturale, educație și
instruire, furnizare de activități recreative, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de competiții, organizare
și coordonare de loterii, producție audio, video și
multimedia și fotografie.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, administrare de
servere, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare de sisteme
computerizate, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri
web online pentru terți, securitate, protecție
și reconstituire IT, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (SaaS), facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line

pentru gestionarea de informații, furnizare de
software nedescărcabil online, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, gazduire de
continut digital, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS), închirieri de
hardware și software, platformă ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 05221
(151) 24/07/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)
DURALUX

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 05222
(151) 24/07/2020
(732) PAUN COSTEL PFA, ȘOS.

IANCULUI NR. 39, BL. 103A,
SC. C, ET. 7, AP. 116, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 077191,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hot Nails

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.08; 02.09.14;
26.05.01
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(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, respectiv geluri Led/
Uv, oje, lacuri protecție, oje semipermanente,
amorsă pentru geluri, strat final gel sau ojă
semipermanentă.

───────

(210) M 2020 05223
(151) 24/07/2020
(732) S.C. AZIMUT VISION S.R.L.,

CALEA MOTILOR, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400001, CLUJ,
ROMANIA

(540)
azimutvision.ro

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

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

───────

(210) M 2020 05224
(151) 25/07/2020
(732) S.C. DETECTOR PLUS SECURITY

S.R.L., STR. MUNȚII TATRA
NR. 46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
DETECTOR PLUS SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază pentru protejarea persoanelor, gardă de
corp, servicii de pază umană, de intervenție la
sistemele de alarmare și pază.

───────

(210) M 2020 05225
(151) 26/07/2020
(732) ASOCIAȚIA MRMO, ALEEA

LIBELULEI NR. 4, BL. 6, SC. A, AP.
12, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100039, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SUBCARPAȚI Trail Run

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 05.01.03;
05.01.05; 05.01.16

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate.
41. Divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05226
(151) 26/07/2020
(732) SC BERE SADU SRL, STR.

SADULUI NR. 401, JUDEŢUL
SIBIU, COMUNA SADU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
HELTAU

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
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bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
de malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă băuturi),
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
funcționale pe bază de apă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
apă potabilă, apă plată, apă minerală, apă
carbogazoasă, apă îmbuteliată, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă de
izvor, apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără

personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, închirere
de distribuitoare de apă potabilă, servire de
băuturi alcoolice, servirea de băuturi în berării,
servirea de băuturi în microberării, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────



Erată Referitor la cererea de înregistrare marcă  nr.  M 2020/05012/20.07.2020, publicată la data de 27.07.2020, denumirea mărcii este: Colestless.  


