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Cereri Mărci publicate în 01/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06109 24/09/2020 SC GOLDEN DATA WEB

SOLUTIONS SRL
Magic Mirror Fashion

2 M 2020 06742 24/09/2020 SNOW SOFTWARE STUDIO ZUTTER

3 M 2020 06746 24/09/2020 CLUB SPORTIV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

SJV SPORTING JUNIORUL
VASLUI

4 M 2020 06748 24/09/2020 KRONSTADT TOURISM &
SERVICES SRL

BACK TO NATURE

5 M 2020 06749 24/09/2020 ADINA IOANA BUCUR VISION OF TWO

6 M 2020 06750 24/09/2020 Centrul Step by Step pentru
Educatie si Dezvotare
Profesionala

Educația timpurie este iubire, iar
iubirea se oferă din prima zi.

7 M 2020 06751 24/09/2020 S.C. SER COMPANY S.R.L. Arta Table

8 M 2020 06752 24/09/2020 S.C. DACO SECURITY GUARD
S.R.L.

DSG DACO SECURITY GUARD

9 M 2020 06753 24/09/2020 S.C. MATCA NATURALS S.R.L. MATCA NATURALS

10 M 2020 06754 24/09/2020 S.C. MEATFATHER S.R.L. the Meatfather

11 M 2020 06755 24/09/2020 S.C. AL CREATIVE TRAINER
S.R.L.

Creative Academy

12 M 2020 06756 24/09/2020 TRICKERT GROUP TRICKERT

13 M 2020 06757 24/09/2020 NORDCONT SRL T&T KARTING TRANSILVANIA

14 M 2020 06758 24/09/2020 DANIEL AURELIAN DUŢĂ
VIOREL TEODOR ILIEŞ

Blunch

15 M 2020 06759 24/09/2020 MARIUS VÂLCEA SMART DECOR TIME TO
DESIGN

16 M 2020 06760 24/09/2020 VALENTIN PICOIU PESCAD'OR BY OXFIX

17 M 2020 06761 24/09/2020 VERNA REST COMPLEX SRL now

18 M 2020 06762 24/09/2020 VERNA REST COMPLEX SRL eatnow

19 M 2020 06763 24/09/2020 VASILE ENE
MARILENA ENE

Crama Strehan

20 M 2020 06764 24/09/2020 VASILE ENE
MARILENA ENE

Hambarul Târgovețului

21 M 2020 06765 24/09/2020 SC ALEPH MEDIA SRL citEști

22 M 2020 06766 24/09/2020 VASILE ENE
MARILENA ENE

Cantina Menzil
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06768 24/09/2020 SC ARMONIA TEXTIL SRL ARMONIA TEXTIL

24 M 2020 06769 24/09/2020 CALIPSO S.R.L. TEACUP

25 M 2020 06770 24/09/2020 ICE DYP BALAS SRL înghețata ICE DYP MAGIC
moments CON

26 M 2020 06771 24/09/2020 SC VIVA CREDIT IFN SA VIVA BANK

27 M 2020 06772 24/09/2020 ALPARTTI INTL SRL eduBebe

28 M 2020 06773 24/09/2020 SC VIVA CREDIT IFN SA VIVA CREDIT BANK

29 M 2020 06774 24/09/2020 BOGDAN DANIEL IRINESCU CLOP CASUAL RESTAURANT

30 M 2020 06775 24/09/2020 ROPHARMA S.A. Bilozenal

31 M 2020 06776 24/09/2020 ROPHARMA S.A. Digestobil

32 M 2020 06777 24/09/2020 ALUPEI SILVIU-CEZAR
FLORINA ION

PISTOLUL CU APĂ

33 M 2020 06778 24/09/2020 CORNELIU CĂTĂLIN ANDREI Cin5i

34 M 2020 06779 24/09/2020 TOPCAR TRANS SRL TOPCAR

35 M 2020 06780 24/09/2020 4MEDICAL CARE 4YOU SRL 4Medical 4You

36 M 2020 06781 24/09/2020 ASOCIATIA SAMAS Maternopedia

37 M 2020 06782 24/09/2020 FUDULACHE IOAN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

FERMA BOGDĂNEȘTI

38 M 2020 06783 24/09/2020 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL SIGNATURE NO.6

39 M 2020 06784 24/09/2020 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans CHARACTER AND
QUALITY FOR MORE THAN
125 YEARS

40 M 2020 06785 24/09/2020 Zentiva, k.s. ZIRVIN

41 M 2020 06786 24/09/2020 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

FLEX ASSIST SOLIDARITY

42 M 2020 06787 24/09/2020 GEORGE TUDOR
ADUMITROAE

MEGA DETAILING IASI
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(210) M 2020 06109
(151) 24/09/2020
(732) SC GOLDEN DATA WEB

SOLUTIONS SRL, STR.
PRINCIPALA NR. 726-727, JUDEŢ
CLUJ, GILAU, 407310, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Magic Mirror Fashion

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 06742
(151) 24/09/2020
(732) SNOW SOFTWARE STUDIO,

STR. SPĂTAR MILESCU, NR. 14A,
BL. 139F, SC. B, ET. 3, AP. 32,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ZUTTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne, corector facial, cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru

ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de
fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene
lungi, palete cosmetice cu farduri de ochi,
palete cosmetice de luciu de buze, preparate
autobronzante (cosmetice), pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de fard de obraz,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse de machiaj pentru față și
corp, produse demachiante pentru ochi, pudre
cosmetice pentru față, pudre pentru machiaj,
pudră de machiaj, pudră liberă pentru față,
pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
rimel pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici pentru față, seturi de machiaj,
spume (cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid
pentru ochi, vopsea pentru față, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervețele pentru față îmbibate cu produse
cosmetice, șervețele umede pentru mâini
impregnate cu loțiune cosmetică, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, adezivi pentru
fixarea genelor false, cremă cosmetică pentru
albirea pielii, balsam contra iritație de scutec
pentru bebeluși (nemedicamentos), balsam de
curățare, balsam de buze (nemedicamentos),
balsamuri de buze, balsamuri de buze cu
protecție solară (cosmetice), balsamuri pentru
piele (cosmetice), balsamuri pentru unghii,
batoane cu protecție solară, bază pentru
unghii (cosmetice), comprese pentru ochi de
uz cosmetic, concentrate hidratante (produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete (cosmetice), creme
cosmetice de mâini, creme cu protecție solară,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme de corp (nemedicinale), creme
de curățare, cremă cosmetica pentru mâini,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
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hidratantă după bărbierit, cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, cremă pentru ochi,
cremă pentru unghii, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme de curățare
pentru piele, creme cosmetice de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
piele nemedicinale, creme cosmetice de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
cosmetice pentru albirea pielii, creme pentru
buze, creme pentru corp, creme pentru corp
parfumate, creme pentru demachiere, creme
pentru față de uz cosmetic, creme pentru
fortificarea pielii, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme
pentru piele, creme cosmetice pentru pistrui,
creme pentru ten deschis (de uz cosmetic),
creme cosmetice pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru

mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pielii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare, preparate cosmetice pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
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rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii,
pentru dozatoare, rezerve de produse pentru
corp, pentru dozatoare, ser cosmetic anti-
îmbătrânire, ser de față de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, soluții pentru
spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
sprâncene false, săruri de baie, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului de uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea la
soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao de uz
cosmetic, vopsele pentru gene.
8. Ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrice sau neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice sau
neelectrice
21. Beţişoare pentru mâncat, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, separatoare din
spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghii,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, suporturi pentru bureţi, perii
de toaletă, truse de voiaj genţi de cosmetice
dotate, bureţi pentru toaletă, ustensile pentru
toaletă.
25. Bandane (fulare), papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, bentiţe (îmbrăcăminte),
protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
chimonouri, pijamale, măşti de somn, papuci,
şosete, flanele / pulovere / hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,

bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi,
colanți, confecții, costume, costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru copii, haine de stradă pentru
femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie), halate, helănci,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
jachete, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
(îmbrăcăminte), maiouri, mănuși (articole de
îmbrăcăminte), măști pentru ochi, paltoane,
pantaloni cargo, pantaloni de corp, pantaloni
de sport, pantaloni de trening, pantaloni foarte
scurți, pantaloni largi, pantaloni scurți, papioane,
pulovere, pulovere cu glugă, pulovere cu guler
pe gât, short bărbătesc de baie, slipuri de
baie, șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru
sport, șosete, șosete antiderapante, șosete
antiperspirante, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete și ciorapi, topuri (articole
vestimentare), pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip
polo, bentițe pentru cap, berete, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, turbane, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj,farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
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oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi,vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme
anti-îmbătrânire, creme anticelulitice, creme
antirid, creme balsam pentru pete, creme
cosmetice de mâini, creme cu protecție solară,
creme cosmetice pentru piele uscată,creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme de corp (nemedicinale), creme
de curățare, cremă cosmetica pentru mâini,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
hidratantă după bărbierit, cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, cremă pentru ochi,
cremă pentru unghii, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme de curățare
pentru piele, creme de față și de corp,
creme de noapte (cosmetice), creme de piele
nemedicinale, creme de zi, creme de protecție,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme exfoliante, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme

hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare,creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru albirea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
corp parfumate, creme pentru demachiere,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru piele, creme pentru pistrui, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme
tip cold cream, altele decât cele pentru uz
medical, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, creme-sufleu
pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente, emoliente
pentru piele (non-medicamente), emolienți
pentru ten, emulsii de corp, emulsii faciale
(de uz cosmetic),exfoliante pentru curățarea
pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, foițe
de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
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ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară,preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp,produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare, care
nu sunt de uz medical, sprâncene false,săruri
de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri

bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electricice sau neelectricice,
pensete pentru îndepărtarea părului,ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, genţi de cosmetice, nedotate,
beţişoare pentru mâncat, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, perii pentru unghii, pulverizatoare
de parfum/atomizoare pentru parfumuri, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, cutii de săpun,
dozatoare de săpun, savoniere/vase pentru
săpun, suporturi pentru bureţi, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate, bureţi
pentru toaletă, ustensile pentru toaletă, funde
pentru păr,articole decorative pentru păr, elastice
de păr, agrafe de păr/ace de păr, ace pentru
ondularea părului, agrafe de păr/clame de
păr, ace de păr, plase pentru păr, hârtie
pentru ondularea părului, panglici pentru păr,
jucării care imită articolele cosmetice, bandane
(fulare), papuci de baie, halate de baie, căşti
de baie, bentiţe (îmbrăcăminte), protecţii de
călcâi pentru încălţăminte, chimonouri, pijamale,
măşti de somn, papuci, şosete, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), tricouri cu mânecă scurtă,
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze de corp,
bluze de trening, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze sport, bluze și șorturi pentru
sport, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bustiere sport, cămăși, căciuli tip cagulă,
cardigane, centuri din piele sintetică, chiloți,
ciorapi, colanți, confecții, costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci,glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
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de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi, paltoane, pantaloni cargo, pantaloni de
corp, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
scurți, papioane, pulovere, pulovere cu glugă,
pulovere cu guler pe gât, şort bărbătesc de baie,
slipuri de baie, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șosete, șosete antiderapante,
șosete antiperspirante, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete și ciorapi, topuri
(articole vestimentare), trening (pantaloni de),
treninguri (pentru sport), tricouri, tricoturi
(îmbrăcăminte),tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), şepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport, truse de toaletă (fără conținut), portfarduri
(accesorizate), pensule pentru buze, pensule de
uz cosmetic, pensule pentru contur de ochi, truse
de toaletă, truse de toaletă cu conținut.

───────

(210) M 2020 06746
(151) 24/09/2020
(732) CLUB SPORTIV SPORTING

JUNIORUL VASLUI, STR. PODUL
VASLUI 6, JUDEȚUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

SJV SPORTING
JUNIORUL VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.23; 29.01.14;
21.03.01; 24.01.03; 24.01.05; 26.11.03;
26.11.09

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

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06748
(151) 24/09/2020
(732) KRONSTADT TOURISM &

SERVICES SRL, STR. DE MIJLOC
NR. 109, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BACK TO NATURE

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

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

───────

(210) M 2020 06749
(151) 24/09/2020
(732) ADINA IOANA BUCUR, STR.

STIUCII NR. 95, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VISION OF TWO

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.23; 27.05.24

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

25. Ghete, bandane (fulare), curele
(imbrăcăminte), șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
imitație de piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, încălțăminte.

───────

(210) M 2020 06750
(151) 24/09/2020
(732) Centrul Step by Step pentru

Educatie si Dezvotare
Profesionala, STR. GHE DEM
TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Educația timpurie este

iubire, iar iubirea se
oferă din prima zi.

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06751
(151) 24/09/2020
(732) S.C. SER COMPANY S.R.L.,

ȘOS.PRINCIPALĂ NR.
14, INTRAREA NESSLI,
C12.1,C30,C31,C32,C33, JUD.
GIURGIU, ADUNAȚII COPĂCENI,
087005, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Arta Table

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 12.01.15

(591) Culori revendicate:28282D
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/09/2020

şi sub formă de pudră pentru vopsire, decorare,
tipărire și artă.
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice, minereuri.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice, uși
interioare sau exterioare de apartament sau
case, respectiv: uși din lemn sau compuși ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice, părți
de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/
picioare masă/cadru scaun/etajere/sertare/uși
mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal,
mdf, hdf) brut sau finisat, materiale de finisaj
pentru uși sau componente/părți ale acestora,
respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/parte foaie
ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag ușă, aplicație
model ușă fabricate din lemn sau compuși ai
acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
35. Publicitate, prezentare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: uşi interioare sau
exterioare de apartament sau de casă sau părţi
din mobilier/părţi componente ale uşilor metalice
sau nemetalice din diverse materiale, accesorii
pentru uşi, materiale de finisaj pentru uşi sau
componente/părţi ale acestora inclusiv mobilier
sau parti ale acestuia(cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de montaje şi finisaje
în domeniul materialelor de amenajări interioare
şi exterioare.
39. Servicii de distribuire a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau de casă sau mobilier, părţi din
mobilier/părţi componente ale uşilor metalice sau
nemetalice din diverse materiale, componente
mobilier sau accesorii.

───────

(210) M 2020 06752
(151) 24/09/2020
(732) S.C. DACO SECURITY GUARD

S.R.L., BULEVARDUL GEORGE
COȘBUC NR. 257, CAMERA 10,
PARTER, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)
DSG DACO

SECURITY GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2020 06753
(151) 24/09/2020
(732) S.C. MATCA NATURALS S.R.L.,

STR. GOSPODARILOR, NR. 11A,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MATCA NATURALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
cosmetice aromoterapeutice, creme cosmetice
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni cosmetice pentru
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aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
micelară, bureți impregnați cu produse de toaletă
nemedicinale, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru mâini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate nemedicinale pentru baie și duș,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii nemedicinale,
preparate pentru spălat, de uz personal,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse de
spălare a părului și corpului, produse exfoliante
pentru picioare, produse pentru curățenie și
igienă personală, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, seruri de uz cosmetic,
serumuri de înfrumusețare, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,

deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 06754
(151) 24/09/2020
(732) S.C. MEATFATHER S.R.L., STR.

ANA IPĂTESCU NR. 6 BL. D1, SC.
B, ET. 2, AP. 7, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

the Meatfather

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
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industriale sau comerciale, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, furnizare
de alimente și băuturi dințr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────

(210) M 2020 06755
(151) 24/09/2020
(732) S.C. AL CREATIVE TRAINER

S.R.L., BLD. REVOLUȚIEI NR.
52-54, SC. B, AP. 2, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

Creative Academy

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 26.11.13

(591) Culori revendicate:#FFD700,
#FFC0CB, #FFB6C1

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

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

───────

(210) M 2020 06756
(151) 24/09/2020
(732) TRICKERT GROUP, STR.

BOTOROAGA, JUD. TELEORMAN,
BOTOROAGA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.09; 26.15.01

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

25. Îmbrăcăminte
───────

TRICKERT
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(210) M 2020 06757
(151) 24/09/2020
(732) NORDCONT SRL, SAT MICA,

NR.241, JUD. CLUJ, COMUNA
MICA, CLUJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONĂ NR. 115, BL.15, SC.A,
AP.19, SECTOR 1, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

T&T KARTING TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.02; 02.01.08;
18.01.07

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive şi culturale, servicii de agrement
(recreere), cluburi de agrement cu instalaţii
sportive (divertisment), activități sportive şi de
recreere, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
competiții, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalaţii de recreere, furnizare de
instalaţii de joacă pentru copii, furnizare de
spaţii pentru petrecerea timpului liber şi recreere,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse.

───────

(210) M 2020 06758
(151) 24/09/2020
(732) DANIEL AURELIAN DUŢĂ,

STR. DR.ŞTEFAN STÂNCĂ,
BL.C3, SC.B, ET.2, AP.9, JUD.
DÂMBOVIŢA, TITU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
VIOREL TEODOR ILIEŞ, STR.
ULMETULUI NR.16, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Blunch

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.17

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

───────

(210) M 2020 06759
(151) 24/09/2020
(732) MARIUS VÂLCEA, STR. EDMOND

DEDA NR.3, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART DECOR
TIME TO DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.01.09; 07.01.08

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri şi
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering.
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(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ cu produse şi obiecte
sanitare, chiuvete, lavoare, toalete, căzi baie,
comerţ cu gresie, faianţă, mosaic, servicii de
comerţ cu instalaţii sanitare, robineţi, baterii,
rigole, sifoane, calorifere, servicii de comerţ
cu articole de iluminat, servicii de comerţ cu
mobilier, servicii de comerţ cu obiecte de decor,
servicii de comerţ cu produse tâmplărie din
aluminiu şi PVC, balustrade, pereţi cortină,
fatade ventilate, uşi garaj, servicii de comerţ cu
geamuri, partiţii sticlă, cabine duş.

───────

(210) M 2020 06760
(151) 24/09/2020
(732) VALENTIN PICOIU, STR.

ELIBERARII NR.34, DE22, SC. B,
ET. 2, AP.21, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PESCAD'OR BY OXFIX

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
03.09.01; 03.09.24

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

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustari
(snak-bar), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2020 06761
(151) 24/09/2020
(732) VERNA REST COMPLEX SRL ,

STR. CORNELIA NR. 26, SECTOR
4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

now

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.21; 29.01.12

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

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi
fitile pentru iluminat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06762
(151) 24/09/2020
(732) VERNA REST COMPLEX SRL ,

STR. CORNELIA NR. 26, SECTOR
4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eatnow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 24.17.25

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

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06763
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI

NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) Cabinet M. Oproiu SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42, 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Crama Strehan

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

43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06764
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI

NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) Cabinet M. Oproiu SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Hambarul Târgovețului

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

43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06765
(151) 24/09/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

TEPES VODA NR. 130, ETAJ 3,
CAMERA 7 , BUCURESTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

citEști

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
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, consultanţă 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
profesionala 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
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privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând 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 birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, 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 informatiilor 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
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,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea col.ocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta 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, nedescărcăbile, 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,
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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 06766
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI NR.

21, JUDEȚUL PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUDEȚUL PRAHOVA,
GURA VADULUI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Cantina Menzil

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

43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06768
(151) 24/09/2020
(732) SC ARMONIA TEXTIL SRL, ȘOS.

PETRACHIOAIA NR. 23, JUDEȚUL
ILFOV, COM. AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ARMONIA TEXTIL

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

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

clase:
24. Lenjerie, lenjerie pentru pătuţuri, lenjerie
de masă, ţesături matlasate (lenjerii), lenjerie
de bucătărie, lenjerii din frotir, ţesături pentru
lenjerie, lenjerie de pat, lenjerie de uz casnic,
materiale textile pentru lenjerie, baldachine
(lenjerie de pat), aşternuturi de pat (lenjerie),
lenjerii de pat cu falduri, lenjerie de pat pentru
bebeluşi, saci de dormit (lenjerii), lenjerie de
pat de frotir, lenjerii de pat cu volane, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), lenjerie de pat şi
pături, materiale textile pentru confecţionarea
lenjeriilor, lenjerie de masă din materiale textile,
huse (lenjerii) şi pături pentru pat, apărători
pentru pătuţuri (lenjerie de pat), lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de faţă, lenjerii de pat şi feţe
de mese, articole de menaj textile (lenjerie de
masă), articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
şervete din material textil (lenjerie de masă),
lenjerii de pat din material textil neţesut, pânze
elastice tricotate pentru lenjerie intimă de damă,
lenjerie de pat de unică folosinţă din hârtie,
lenjerie de masă (cu excepţia celei din hârtie),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de pat de unică folosinţă din
material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
acoperirea capului.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte, lenjerii de
pat, pilote, perne, cuverturi, fețe de masă,
prosoape, halate de baie, mochete de baie,
halate chirurgicale bumbac, costume medicale,
câmpuri de operaţie.

───────
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(210) M 2020 06769
(151) 24/09/2020
(732) CALIPSO S.R.L., STR. CRIȘAN

NR. 3, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TEACUP

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 11.03.03; 26.11.01; 27.05.01

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 06770
(151) 24/09/2020
(732) ICE DYP BALAS SRL, STR.

III-A NR.104, JUDEȚUL TIMIȘ,
CARPINIS, 307090, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

înghețata ICE DYP
MAGIC moments CON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#000000), maro deschis
(HEX#DB4029), maro deschis, auriu,
albastru

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie cu
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă.

───────
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(210) M 2020 06771
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD.

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCUREȘTI,
011742, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIVA BANK

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii de creditare, servicii de
împrumuturi, consultanţă în domeniul financiar,
transfer electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06772
(151) 24/09/2020
(732) ALPARTTI INTL SRL, STR.

CATINEI NR. 17, BL. P39, SC.
1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eduBebe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

28. Aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole de
joacă.

───────

(210) M 2020 06773
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCURESTI,
011742, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VIVA CREDIT BANK

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

36. Afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
de creditare, servicii de împrumuturi, consultanţă
în domeniul financiar, transfer electronic de
fonduri, asigurări, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06774
(151) 24/09/2020
(732) BOGDAN DANIEL IRINESCU,

STR. PACURARI 72, JUDETUL
IASI, IASI, 700514, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLOP CASUAL RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2020 06775
(151) 24/09/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Bilozenal

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06776
(151) 24/09/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Digestobil

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

5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06777
(151) 24/09/2020
(732) ALUPEI SILVIU-CEZAR, STR.

VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 2, ET. 3,
AP. 33, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
FLORINA ION, STR. VLASIEI
NR. 10 A, JUDETUL ILFOV,
LOCALITATEA BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
PISTOLUL CU APĂ

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

16. Ziare, publicații tipărite, tipărituri grafice.
───────

(210) M 2020 06778
(151) 24/09/2020
(732) CORNELIU CĂTĂLIN ANDREI,

CAL. DOROBANTI 2, BL. F22, ET.
4, AP. 13, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cin5i

(531) Clasificare Viena:
02.09.17; 01.15.05; 27.05.01; 27.05.17



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/09/2020

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii oferite de o formaţie
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale.

───────

(210) M 2020 06779
(151) 24/09/2020
(732) TOPCAR TRANS SRL,

BULEVARDUL CAROL NR.41,
CAMERA 3, BLOC 14H,SCARA A,
ETAJ 7, AP.26, JUDEŢ PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOPCAR

(531) Clasificare Viena:
18.01.14; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.
39. Servicii de remorcare de autovehicule,
servicii de remorcare de automobile, servicii de
remorcarea de urgență a automobilelor, servicii
de remorcare de vehicule în legătură cu servicii
de asistență în caz de pană.

───────

(210) M 2020 06780
(151) 24/09/2020
(732) 4MEDICAL CARE 4YOU SRL,

ALEEA PARVA, NR. 5, CAMERA
3, BL. D23B, SC. H, ET. 1, AP.
74 SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

4Medical 4You

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

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

clase:
35. Servicii de comerţ cu echipamente medicale
pentru recuperare, servicii de comerţ cu
echipamente medicale de medicină fizică şi de
medicină nucleară, de tipul: dinamometru, bandă
alergat, platformă instabilă, calibratoare de doze
radioactive (nu substanţe radioactive), dulapuri
de plumb pentru depozitarea lor, canapele pentru
imagistică.

───────
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(210) M 2020 06781
(151) 24/09/2020
(732) ASOCIATIA SAMAS, STR.

POPA SOARE, NR.16, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Maternopedia

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

16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie
sau menaj (materiale de lipit), gluten (lipici)
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, lipici pentru
papetărie sau menaj, materiale imprimate,
adezivi, articole de papetărie și materiale
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitecturale, produse
de imprimerie, bannere din hârtie, batistuțe de
hârtie, bavete din hârtie, decorațiuni de hârtie
pentru masă, afișe (tipărituri), afișe, publicitare
(tipărituri), agende, benzi desenate, almanahuri,
anuare (publicații tipărite), calendare, broșuri
cu informații farmaceutice, broșuri, carduri
educative din hârtie sau carton, cărți, carnete cu
informatii, cărți manuscrise, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți, cataloage, cartonașe
ilustrate, cartonașe imprimate, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
coperte (coperți) de reviste, certificate și
diplome tipărite, cursuri tipărite, embleme
imprimate, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, felicitări, etichete tipărite
din hârtie, formulare (imprimate), fluturași
informative (tipărituri), fișe cu informații, ghiduri
tipărite, fotografii, imprimeuri cu desene
animate (din hârtie sau carton), grafice
tipărite, jurnale, lecții tipărite, manuale de
instrucțiuni, materiale educative și didactice,
materiale tipărite pentru instruire, materiale
de predare tipărite, organizatoare personale,
modele tipărite, planificatoare (articole tipărite),
pliante tipărite, publicații periodice, publicații
educative, publicații imprimate, rapoarte tipărite,
publicații periodice promoționale, publicații

periodice tipărite, reproduceri color (tipărituri),
reviste generalist (publicaţii periodice), reviste
profesionale (publicaţii periodice), reviste
medicale (publicaţii periodice), tipărituri, cărți
pentru copii, cutii cu acuarele pentru copii, cărți
de povești pentru copii, albume pentru bebeluși
din hârtie sau carton.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de produse
în numele societăților terțe, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, consiliere cu privire la produse
de consum, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii prestate online de
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un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, servicii de comenzi online,
campanii de marketing, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, marketing
digital, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, distribuirea de eşantioane, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor.
41. Instruire pentru părinți cu privire la creșterea
copiilor, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
traducere lingvistică, organizarea și conducerea
de workshop-uri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, pregătire pentru părinți
în domeniul organizării de grupuri de sprijin
pentru părinți, servicii educaționale pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
mentale ale copiilor, cursuri de gimnastică
prenatală (instruire), cursuri de motricitate pentru
copii preșcolari (instruire).
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare,
creare și programare de pagini web, găzduire de
conținut digital, și anume jurnale și bloguri online,
platformă ca serviciu (PaaS), design interior.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
furnizare de centre de îngrijiri medicale de
lungă durată, controale medicale, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
furnizare de servicii de îngrijire temporară,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale privind
planificarea familială, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, servicii de asistență la
naștere, servicii de îngrijire postnatală pentru
femei, consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

(210) M 2020 06782
(151) 24/09/2020
(732) FUDULACHE IOAN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA CASIN NR. 5, JUDEŢ
BACĂU, SAT. CASIN, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FERMA BOGDĂNEȘTI

(531) Clasificare Viena:
03.04.01; 03.04.02; 06.07.08; 05.07.24;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro, albastru,
verde, roşu, galben

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

29. Carne și produse din carne, extracte din
carne, specialităţi din carne, produse din carne
preparate, produse din carne de bovine, produse
din carne de caprine, pastramă din carne de
vită, chiftele din carne de pui, chiftele din carne
de vită, mezeluri, mezeluri vegetariene, produse
din carne sub formă de hamburger, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de pui,
gemuri, legume feliate, la conservă, fructe feliate,
la conservă, ouă și produse din ouă, produse
lactate și înlocuitori, produse lactate din lapte de
capră şi de vacă în stare proaspătă, deserturi reci
din produse lactate, produse tartinabile lactate
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cu conținut redus de grăsimi, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume.
31. Fructe și legume proaspete, puieți de uz
agricol, semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru horticultură,
seminţe de flori, semințe de plantat, semințe
pentru agricultură, semințe pentru semănat,
amestecuri de semințe sălbatice brute şi
neprocesate, animale vii, alimente pentru
animale de fermă.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
din fructe, rachiu, vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu: carne și produse din
carne, extracte din carne, specialităţi din carne,
produse din carne preparate, produse din carne
de bovine, produse din carne de caprine,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
pui, chiftele din carne de vită, mezeluri, mezeluri
vegetariene, produse din carne sub formă de
hamburger, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui, gemuri, legume feliate,
la conservă, fructe feliate, la conservă, ouă și
produse din ouă, produse lactate și înlocuitori,
produse lactate din lapte de capră şi de vacă
în stare proaspătă, deserturi reci din produse
lactate, produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe și
legume proaspete, puieți de uz agricol, semințe
naturale, semințe brute, semințe neprocesate,
semințe pentru horticultură, seminţe de flori,
semințe de plantat, semințe pentru agricultură,
semințe pentru semănat, amestecuri de semințe
sălbatice, animale vii, alimente pentru animale
de fermă (exceptând transportul lor), servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice din fructe, rachiu, vin (exceptând
transportul lor), servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, administrare
a afacerilor pentru magazine şi restaurant,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea magazinelor şi restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.

43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, furnizarea de recenzii
despre restaurante, restaurante cu autoservire,
servicii de catering tip fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 06783
(151) 24/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, 4 TEMPLE PLACE,
GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DUNHILL SIGNATURE NO.6

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

34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────
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(210) M 2020 06784
(151) 24/09/2020
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Rothmans CHARACTER
AND QUALITY FOR

MORE THAN 125 YEARS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.01.05;
24.01.17; 04.01.03; 03.01.02; 24.09.01

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

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 06785
(151) 24/09/2020
(732) Zentiva, k.s., U KABELOVNY 130,

PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I.

CUZA 52-54, SECTOR 1, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZIRVIN

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2020 06786
(151) 24/09/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREST, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLEX ASSIST SOLIDARITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.17

(591) Culori revendicate:Negru (Pantone 6C),
verde (Pantone 133C), alb

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
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pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii financiare
şi monetare, servicii de consiliere privind
investiţiile financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere
a bunurilor imobiliare, management imobiliar,
închirierea bunurilor imobiliare, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiara (asigurări, servicii bancare,
imobiliare) privind achiziţia de bunuri imobiliare,
analiza financiara privind achiziţia de bunuri
imobiliare, oferirea de informaţii financiare
privind achiziţia de bunuri imobiliare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web privind achiziţia de bunuri imobiliare,
împrumuturi (finanţare) privind achiziţia de
bunuri imobiliare, împrumuturi în rate privind
achiziţia de bunuri imobiliare, servicii bancare de
tip credit ipotecar
37. Construcții, reparaţii în construcţii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare,
instalații de încălzire centrală, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalare de instalații de iluminat,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice
solare, întreținere și reparare de instalații de
securitate, construcții de instalații comunitare de
încălzire geotermală, reparare de instalații de
alimentare cu energie, reparare de instalații de
alimentare cu apă, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, reparare
și întreținere de instalații pentru energie

eoliană, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalații, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, întreținere
și reparare de instalații de monitorizare a
încălzirii, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare
de instalații și mașini pentru producția de
energie, reparare sau întreținere de aparate
și instalații de gătit, reparare și întreținere de
instalații pentru gaz și electricitate, reparare
și întreținere de aparate și instalații de răcit,
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie, reparare și întreținere de instalații
pentru generarea de energie, instalare de
aparatură de bucătărie și instalații de spălătorie,
service de urgență la instalațiile de furnizare
a apei, service de urgență la instalațiile de
furnizare a gazului, întreținerea și repararea
alarmelor, instalațiilor de închidere și siguranță,
readaptarea instalațiilor de ventilație din clădiri,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații chimice, reparare sau
întreținere de aparate și instalații de gătit
electrice, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, montare de instalații de aprovizionare
și de distribuție de gaze, servicii de consiliere
cu privire la repararea instalațiilor de țevi,
lucrări de instalații sanitare și instalare de apă
și de gaz, servicii de consiliere cu privire
la repararea de instalații de apă, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────
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(210) M 2020 06787
(151) 24/09/2020
(732) GEORGE TUDOR ADUMITROAE,

STR. ARGES NR. 17, BL. D1,
ET.1, AP.2, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
MEGA DETAILING IASI

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

37. Curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea și
îngrijirea țesăturilor, materialelor textile, a pielii, a
blănii și a produselor din aceste materiale.

───────



Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 06726, publicată în data de 30/09/2020, dintr-o 

eroare clasa 45 de servicii a fost trecută în corpul clasei 42 de servicii. Clasele corecte sunt: 

Clasa 9: Aparate și instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, 

cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (de verificare), 

de siguranţă (salvare) și didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea și 

reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri 

acustice, distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate cu preplată; case 

înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei și 

calculatoare; aparate extinctoare; publicaţii online. 

Clasa 16: Hârtie, carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; 

papetărie; adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 

pensule; maşini de scris și articole de birou (cu excepţia mobilierului); materiale de 

instruire sau invățământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare; 

caractere tipografice; clişee.  

Clasa 28: Cărți de joc.  

Clasa 35: Publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări 

de birou; servicii de agenţii de publicitate, închirierea spațiilor publicitare; punere la 

dispoziţie și închiriere de spații publicitare; furnizarea de spații publicitare prin mijloace 

electronice sau reţele informatice globale; închirierea timpului publicitar în mediile de 

comunicare; publicitate prin toate mijloacele publice de comunicare, închirirere de timp 

publicitar în mijloace de comunicare; consultanță cu privire la strategia de comunicare în 

domeniul publicităţii; consultanță cu privire la strategia de comunicare în domeniul 

relaţiilor publice; servicii de publicitate și de marketing furnizate prin canale de 

comunicare; producţie de clipuri publicitare; postări de afişe publicitare; consultanță în 

managementul afacerilor; consultanță privind promovarea vânzărilor; consultanță privind 

organizarea afacerii; consultanță profesională în afaceri; consultanță în domeniul 

achiziţiilor comerciale; consultanță privind publicitatea în presă; dezvoltare de concepţii de 

publicitate; pregătire și realizare de planuri de concepte media și de publicitate; servicii de 

relaţii media; servicii de relaţii cu publicul; servicii de publicitate, promovare și relaţii 

publice; negociere de contracte de publicitate, intermediere de contracte; intermediere de 

contracte de publicitate pentru alte persoane; închierea de contracte și vânzări de mărfuri; 

negociere de contracte privind achiziţia și vânzarea de produse; intermediere în materie de 

contracte de vânzări-cumpărare de bunuri; intermediere de contracte pentru alte persoane 

pentru prestarea de servicii; intermediere de contracte de publicitate și promovare pentru 

alte persoane; intermediere de contracte pentru alte persoane pentru cumpărarea și 

ERATA 

 



vânzarea de produse; publicitate, inclusiv promovare de produse și servicii ale terţilor prin 

sponsorizare și contracte de licenţă referitoare la evenimente sportive internaţionale; 

organizarea de publicitate; organizarea afacerilor, de întâlniri de afaceri, de lansări de 

produse, a distribuţiei de monstre publicitare, de prezentări în scopuri publicitare; 

demonstraţii în scopuri publicitare, comerciale, expoziţii, târguri și evenimente în scopuri 

publicitare și comerciale; organizare și realizare de evenimente promoționale, concursuri 

în scopuri publicitare, prezentări în scopuri publicitare; organizarea privind dispunerea de 

spații publicitare în ziare; servicii de publicitate, promovare și relaţii publice; creare, 

redactare, publicare, distribuire de texte publicitare și în scop promoțional; organizarea de 

târguri în scopuri publicitare și comerciale.  

Clasa 38: Telecomunicaţii; comunicaţii prin calculator, servicii de comunicaţii televizuale, 

de telecomunicaţii electronice, prin reţele electronice, de comunicaţii video, de 

telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin televiziune pentru reuniuni; servicii de 

comunicaţii furnizate electronic; exploatarea reţelelor electronice de comunicaţii; servicii 

de comunicaţii de date, prin satelit, fără fir, online, prin transmisii televizive; servicii de 

difuzare și comunicaţii interactive; servicii de comunicare prin mijloace electronice, 

comunicaţii prin sisteme de poștă electronică; difuzare de informaţii prin intermediul 

televiziunii; transmitere de informaţii în domeniul audiovizual; transmisie de sunet, 

imagine și informaţii; transmitere de date, mesaje și informaţii; transmitere de informaţii 

în scopuri de afaceri; servicii de transmisie de informaţii prin intermediul reţelelor 

digitale; transfer și răspândire de informaţii și date prin reţele de calculatoare și internet; 

transmitere pe internet de materiale video, filme , poze, imagini, text, fotografii, jocuri, 

conţinut creat de utilizatori, conţinut audio și de informaţii; distribuire de ştiri pentru 

industria audio vizuală, difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri (servicii de agenţie de 

presă).  

Clasa 41: Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive și culturale; organizarea și 

susţinerea de conferinţe, congrese, competiţii și târguri în scopuri recreative, culturale, 

educative, divertisment și artistice; organizarea de concursuri; servicii de consultanță și 

informare referitoare la pregătirea, cooordonarea și organizarea de conferinţe, congrese, 

competiţii și târguri cu scop educativ și de divertisment; servicii de editare video, editare de 

înregistrări video, servicii de editare video pentru evenimente, servicii audio și video, 

servicii de editare în procesul de post producţie, a muzicii, a materialelor video și a 

filmelor; servicii de reporter de ştiri, pregătirea programelor de ştiri pentru difuzare, 

servicii de programare de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii de programare a 

ştirilor în vederea transmiterii prin internet; producţia audio video, multimedia și 

fotografie, de televiziune, de înregistrări audio vizuale, de prezentări audio vizuale, de 

materiale video; servicii de producţie video, producţie de filme pentru televiziune, de 

spectacole și emisiuni de televiziune, de producţie de filme, de programe educative, audio și 

video și fotografie, de înregistrare și producţie audio video.  



Clasa 42: Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum și servicii de cercetare și de creaţie 

referitoare la acestea; servicii de analiză și de cercetare industrială; crearea și dezvoltarea 

calculatoarelor și a programelor de calculator; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a 

programelor de calculator, crearea și mentenanța site-urilor web, găzduirea site-urilor 

web, servicii de stocare a datelor, consultanță în securitatea datelor, găzduire pe servere. 

Clasa 45: Servicii juridice. 



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/06669/22.09.2020, publicată 

la data de 29.09.2020, numele corect al solicitantului este: 

SAFIR SRL 

 


