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Cereri Mărci publicate în 31/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05936 24/08/2020 TOBIAS BURCUS Pâinăria PRODUSE

ARTIZANALE

2 M 2020 05937 24/08/2020 AMOLDOVENCEI AURA-ELENA AURA'S DREAM

3 M 2020 05938 24/08/2020 EDUARD AGACHI NUMERO TNP - TABEL
NUMEROLOGIC PERSONAL

4 M 2020 05939 24/08/2020 IOANA-SIMONA ANDREI ALMA print

5 M 2020 05940 24/08/2020 ALECSANDRA GRATIELA FILIP Casa Blanca din Costinesti

6 M 2020 05941 24/08/2020 VLAD-GEORGE ȘERBĂNESCU CAFESCU

7 M 2020 05942 24/08/2020 ELCOR PAPER SRL ELCOR PAPER materiale pentru
industria publicitară-papetărie-
birotică

8 M 2020 05943 24/08/2020 LUCIAN-IOAN MAFTEI
CORNEL-ADRIAN MOISA

noelino

9 M 2020 05944 24/08/2020 MARIUS BOGDAN ȚUȚU LA ȚUȚU GOGOȘERIE
PATISERIE

10 M 2020 05945 24/08/2020 BEVO ASSET HOLDING SA cream TAILORS

11 M 2020 05946 24/08/2020 ALEXANDRU-BOGDAN TOPOR ZILI

12 M 2020 05947 24/08/2020 CRISTIAN MINCA APUS DE SOARE

13 M 2020 05948 24/08/2020 INVEST CLUB TRANSILVANIA
SA

invest club

14 M 2020 05949 24/08/2020 OCTAV-MIHAI LITINSCHI Fly Buy

15 M 2020 05950 24/08/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN O ALEGERE
BUNĂ DE VIN PENTRU ORICE
OCAZIE

16 M 2020 05951 24/08/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN

17 M 2020 05952 24/08/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN

18 M 2020 05953 24/08/2020 SC ALTA COSMETICS SRL ALTA

19 M 2020 05954 24/08/2020 NASIRCO ESRA SRL Maher
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(210) M 2020 05936
(151) 24/08/2020
(732) TOBIAS BURCUS, STR. G-RAL

EREMIA GRIGORESCU NR. 3,
BL. D5D, SC. 3, AP. 40, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800230, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Pâinăria PRODUSE
ARTIZANALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.01; 25.01.15

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

30. Produse de brutărie.
───────

(210) M 2020 05937
(151) 24/08/2020
(732) AMOLDOVENCEI AURA-ELENA,

STR. SG. DUMITRU PENE NR.
1, BL. J52, SC. 2, ET. 7, AP.
97, SECTOR 3, 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)

AURA'S DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat, produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, produse cosmetice
pentru duş, produse de curăţare a pielii
(produse cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), loţiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
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produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp, loţiuni
şi creme de corp parfumate.
35. Regruparea în avantajul terţilor a cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice) (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
catploage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
a produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse de
curăţarea pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice) (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a creme pentru
faţă (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feţei (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace

electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de cremefpermiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă
de geluri, cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp,
loţiuni şi creme de corp parfumate permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial
şi de promovare toate acestea pentru cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice pentru piele, produse pentru bronzare
(cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
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produse cosmetice pentru duş, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loţiuni pentru
ten (produse cosmetice), organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
creme pentru faţă (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru spălarea feţei, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare
toate acestea pentru produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, organizarea de evenimente, târguri
şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare toate acestea pentru produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice şi
produse de toaletă nemedicinale, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare toate acestea pentru
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă şi
de corp, loţiuni şi creme de corp parfumate,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
produse cosmetice hidratante, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
pentru bronzare (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, produse cosmetice pentru duş,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la produse
de curăţare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de

vânzare cu amănuntul referitoare la şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice sub formă
de creme, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calităţii pielii,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
săpunuri cremă, creme de faţă şi de corp,
loţiuni şi creme de corp parfumate, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
cosmetice, produse cosmetice hidratante, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, produse pentru bronzare (cosmetice),
produse cosmetice pentru păr, produse
cosmetice pentru duş, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse de curăţare
a pielii (produse cosmetice), creme pentru
corp (produse cosmetice), uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), loţiuni pentru ten
(produse cosmetice), creme pentru faţă (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea
feţei, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice exfoliante pentru corp, loţiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de loţiuni,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de creme,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
cosmetice şi produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calităţii
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), săpunuri cremă, creme de faţă
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şi de corp, loţiuni şi creme de corp
parfumate, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, 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.

───────

(210) M 2020 05938
(151) 24/08/2020
(732) EDUARD AGACHI, STR.

MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 37, SC. A,
ET. 2, AP. 8, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
NUMERO TNP - TABEL

NUMEROLOGIC PERSONAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii astrologice și spirituale, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, prognoze
(previziuni) astrologice, consultanță astrologică.

───────

(210) M 2020 05939
(151) 24/08/2020
(732) IOANA-SIMONA ANDREI, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 7, AP. 1, JUDETUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALMA print

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.13

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

35. Agenții de publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2020 05940
(151) 24/08/2020
(732) ALECSANDRA GRATIELA

FILIP, STR. FOISORULUI NR.
8, BL. F3C, SC. 3, ET. 2, AP. 72,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031178,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Casa Blanca din Costinesti

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────
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(210) M 2020 05941
(151) 24/08/2020
(732) VLAD-GEORGE ȘERBĂNESCU,

STR. NICOLAE IORGA NR. 112,
BL. A63, SC. 1, AP. 13, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200096, DOLJ,
ROMANIA

(540)
CAFESCU

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, băuturi pe bază de cafea, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de cafea care conțin înghețată (affogato), boabe
de cafea procesate, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea, arome de cafea,
cafea aromată, cafea cu gheață, cafea de
malț, capsule de cafea umplute, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
liofilizată, cafea măcinată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.

───────

(210) M 2020 05942
(151) 24/08/2020
(732) ELCOR PAPER SRL, STR.

ZIZINULUI NR. 111, INCINTA
COMAT SA, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ELCOR PAPER materiale
pentru industria publicitară-

papetărie-birotică

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 05943
(151) 24/08/2020
(732) LUCIAN-IOAN MAFTEI, STR.

LIBERTATII, BL. 12, SC. F, ET. 4,
AP. 71, JUDEŢ NEAMŢ, ROMAN,
NEAMȚ, ROMANIA
CORNEL-ADRIAN MOISA,
COMUNA VĂCULEŞTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, SAT SAUCENIŢA,
BOTOȘANI, 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)

noelino

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, poșete, poșete de mână,
poșete de piele, genți de mână (poșete), genți,
posete, genți din piele, genți și portofele din piele.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, lăzi de lemn
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pentru stocarea jucăriilor, cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, mobilier pentru copii.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, papioane,
cravate, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte.
28. Jucării din lemn, jucării de lemn, jocuri, jucării
și articole pentru joacă, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 05944
(151) 24/08/2020
(732) MARIUS BOGDAN ȚUȚU,

JUDEȚUL VASLUI, SAT GRIVIȚA,
COMUNA GRIVIȚA, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

LA ȚUȚU GOGOȘERIE
PATISERIE

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
maro, gri

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

30. Produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2020 05945
(151) 24/08/2020
(732) BEVO ASSET HOLDING SA,

STR. AGRISELOR NR. 4, AP. 3,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

cream TAILORS

(531) Clasificare Viena:
26.01.06; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (RGB 239 80
156), negru (RGB 72 72 74)

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

30. Înghețată, gheață.
35. Publicitate, servicii de comerț cu înghețată.
43. Servicii de restaurante.

───────
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(210) M 2020 05946
(151) 24/08/2020
(732) ALEXANDRU-BOGDAN TOPOR,

STR. TUDOR ARGHEZI NR.
4, AP. 8, JUDEȚUL SIBIU, SAT
SELIMBAR (COM. SELIMBAR),
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ZILI

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 03.13.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 705),
mov (Pantone 266, 258), albastru
(Pantone 306), verde (Pantone 375),
galben (Pantone 102), portocaliu
(Pantone 165), roșu (Pantone 185)

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

41. Organizarea de evenimente în aer liber,
petreceri de copii indoor și outdoor, activități
culturale, servicii de amuzament pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, planificare
de petreceri (divertisment).

───────

(210) M 2020 05947
(151) 24/08/2020
(732) CRISTIAN MINCA, STR. TRIBUNEI

NR. 27, AP. 8, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
APUS DE SOARE

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

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

───────

(210) M 2020 05948
(151) 24/08/2020
(732) INVEST CLUB TRANSILVANIA

SA, ALEEA BIZUSA NR. 8, ET.
2, APT. 53, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

invest club

(531) Clasificare Viena:
19.11.04; 19.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
01.13.15; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(PANTONE=pms1375), negru

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 05949
(151) 24/08/2020
(732) OCTAV-MIHAI LITINSCHI,

STR. BANUL ANTONACHE NR.
45-47, ET. 4, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Fly Buy

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

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05950
(151) 24/08/2020
(732) EUROCASH SA, STR. UL.

WIŚNIOWA 11, KOMORNIKI,
62-052 , POLONIA

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

(540)

CRAMA de VIN O
ALEGERE BUNĂ DE VIN
PENTRU ORICE OCAZIE

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.17; 27.05.24

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice si non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────
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(210) M 2020 05951
(151) 24/08/2020
(732) EUROCASH SA, STR. UL.

WIŚNIOWA 11, KOMORNIKI,
62-052 , POLONIA

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

(540)

CRAMA de VIN

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.02; 27.05.17

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice si non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 05952
(151) 24/08/2020
(732) EUROCASH SA, UL. WIŚNIOWA

11, KOMORNIKI, 62-052 ,
POLONIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRAMA de VIN

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.24; 11.01.14

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice și non-alcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice și
non-alcoolice la puncte de vânzare și standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor și
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice și non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────
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(210) M 2020 05953
(151) 24/08/2020
(732) SC ALTA COSMETICS SRL, STR.

DRAGALINA NR. 2A, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA SIMONA JEFLEA
, CALEA DUMBRAVII 139/2,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ALTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman sau veterinar, apă
de colonie, bețișoare parfumate, preparate de
parfumerie, parfumuri, apă parfumată, apă de
toaletă, preparate de toaletă.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, biocide,
deodorante, altele decât cele de uz uman și
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte și
textile, dezinfectanți igienici, dezinfectanți.
35. Publicitate și reclamă sub toate formele
pentru produsele din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, postarea de afișe
publicitare, managementul afacerilor din
domeniul produselor din clasele 3 și 5 solicitate
la înregistrare, management și marketing
înbdomeniul produselor din clasele 3 și 5
solicitate la înregistrare, furnizare de informații
comerciale prin intermediul unui site web referitor
la produselor din clasele 3 și 5 solicitate la
înregistrare, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
administrație comercială pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale și
încheiere de tranzacții/contracte, servicii de
administrare comercială de licentiere, francizare,
cesionare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
și participarea la târguri de profil cu scop
comercial și publicitar, relații publice, servicii de

secretariat, servicii de agenții de import/export,
servicii de vânzare on-line și prin magazine
specializate sau nespecializate.

───────

(210) M 2020 05954
(151) 24/08/2020
(732) NASIRCO ESRA SRL, STR.

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

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

(540)

Maher

(531) Clasificare Viena:
10.01.12; 05.01.12; 25.01.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:grena (Pantone
1795 C), auriu (Pantone 141 C, 142 C),
alb

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

43. Servicii de restaurant, servicii de furnizare
de alimente și băuturi, servicii de cantină,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de fast-fooduri, servicii de cafenea, servicii de
bar, servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de catering, servicii de preparare
a mâncărurilor și a băuturilor, servicii de lounge
cu narghilea, servicii de bucătari personali,
servicii de creșă (crèche), servicii de informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, aparate de gătit, închiriere de
echipament de catering și echipament pentru
servirea de mâncare și băutură, servicii de
unităţi de cazare temporară (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere, furnizarea de facilităţi pentru
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camping, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii de motel, servicii de hostel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru
turişti, în special prin agenţii de turism sau
brokeri.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/05916 din  21.08.2020, publicat pe data de  27.08.2020, 

clasele de servicii sunt: 

 Clasa 35: Gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou; sistematizarea informaţiilor în baze de date; consultanţă de afaceri în legătură cu: fuziuni şi achiziţii, privatizări, implementare proiecte greenfield, identificare parteneri locali în vederea asocierii; studii şi cercetări de piaţă. Clasa 36: Consultanţă de afaceri financiare în legătură cu fuziuni şi achiziţii, privatizări, implementare proiecte greenfield.  
 


