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Cereri Mărci publicate în 02/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01494 25/05/2020 S.C. TIXYROM DISTRIBUTION

SRL
Tixy ROM FAMOUS BRAND!

2 M 2020 02816 26/05/2020 Mircea Simionescu Simicel la umeras.ro

3 M 2020 03301 25/05/2020 BERE BAUTURI BUCURESTI
SA

PRO VODCA

4 M 2020 03302 25/05/2020 BERE BAUTURI BUCURESTI
SA

PROTOCOL VODCA

5 M 2020 03405 25/05/2020 SUBURB FASHION S.R.L DIVAH

6 M 2020 03406 25/05/2020 SC GDN IMOBILIARE
ROMANIA SRL

GDN IMOBILIARE THE REAL
ESTATE NETWORK

7 M 2020 03407 25/05/2020 BLACK TECH GROUP S.R.L. Geekmall

8 M 2020 03408 25/05/2020 BMR SOFT SRL avanticart din pasiune pentru
eCommerce

9 M 2020 03410 25/05/2020 S.C. LEONARDO SHOES
ACCESORII S.R.L.

Dr Calm

10 M 2020 03411 25/05/2020 CALEA FERATA INGUSTA Mocaniţa Apusenilor

11 M 2020 03412 25/05/2020 SC BRUMII SAL FOOD SRL SaLaTo

12 M 2020 03413 25/05/2020 SC BRUMII SAL FOOD SRL MORCOV COREEAN

13 M 2020 03414 25/05/2020 KRASSCOM TRADING SRL MAGLine

14 M 2020 03415 25/05/2020 JUST SEVEN SRL THEUS

15 M 2020 03416 25/05/2020 JUST SEVEN SRL JUSTSEVEN

16 M 2020 03417 25/05/2020 ANA SI CORNEL SRL Potrivit

17 M 2020 03418 25/05/2020 S.C. CETPREST S.R.L. CETPREST Paza si Protectie

18 M 2020 03419 25/05/2020 MARIUS DANIEL OLARU Little Prints

19 M 2020 03421 25/05/2020 MEZZA LUNA SRL EpilatPRO

20 M 2020 03422 25/05/2020 SC LEX PROTECT PAZA SRL LEX PROTECT PAZA

21 M 2020 03423 25/05/2020 SC INTELIFORM SRL intelimed by inteliform

22 M 2020 03424 25/05/2020 INTELLIGENT MARKETING
SOLUTIONS SRL

intelliSec

23 M 2020 03425 25/05/2020 Dragoş Cătălin Radu KUKY Shaorma & Pizza

24 M 2020 03426 25/05/2020 GHIOCELA PROD COM GHIOCELA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 03427 25/05/2020 ON Learning & Development

SRL
ON-HR Lead By Example

26 M 2020 03428 25/05/2020 AROMA TERRA SRL aromateria

27 M 2020 03429 25/05/2020 BUNATATI TATA VLAD SRL Tata Vlad HANDMADE
GOODIES

28 M 2020 03430 26/05/2020 UDROIU SORIN-VIOREL UDROIU SORIN-VIOREL

29 M 2020 03431 25/05/2020 PAUL ANDREI OLTEAN
STELA OLTEAN

DENTAL PRIME

30 M 2020 03432 25/05/2020 Adrian-Mihai Stefan WOW HUNEDOARA SINCE
2020

31 M 2020 03433 25/05/2020 Asociatia Schitul Romanesc
Prodromu

Schitul Romanesc Prodromu

32 M 2020 03434 25/05/2020 Asociatia Schitul Romanesc
Prodromu

Prodromita

33 M 2020 03435 25/05/2020 Asociatia Schitul Romanesc
Prodromu

34 M 2020 03436 26/05/2020 CATALIN PRODAN Arturo B. ; IN CAUTAREA
FASCINATIEI

35 M 2020 03437 26/05/2020 TELORIAN COM SRL AMUSE fine dining

36 M 2020 03438 26/05/2020 Hodaia Cosmetice SRL Hodaia

37 M 2020 03439 26/05/2020 FLORICA-MARIANA TRIFA ARMONIA vietii

38 M 2020 03440 26/05/2020 IOANA ŞUFANĂ STAR DEVELOPMENT

39 M 2020 03441 26/05/2020 CONFEDERAȚIA PATRONALĂ
CONCORDIA

CONFEDERAȚIA PATRONALĂ
CONCORDIA DIALOG PENTRU
DEZVOLTARE

40 M 2020 03442 26/05/2020 CUBIC SMART STORE S.R.L. MAD Luna

41 M 2020 03443 26/05/2020 ASOCIAȚIA COMUNITATEA
RUȘILOR LIPOVENI DIN
ROMANIA

ZORILE

42 M 2020 03444 26/05/2020 FLORIN-SILVIU RADU
ION IULIAN NICHITA

MEET ME OUTDOOR

43 M 2020 03445 26/05/2020 PALD ENGINEERING SRL pald engineering

44 M 2020 03446 26/05/2020 PHG MEDIA INVEST SRL REALITATEA.NET

45 M 2020 03447 26/05/2020 S.C. CICOM S.R.L. CICOM Fabrica de îngheţată

46 M 2020 03448 26/05/2020 TEF HOTELS SRL Beluga RESTAURANT

47 M 2020 03449 26/05/2020 EMANUELA DANA GAVRILA RADIO VACANTA COSTINESTI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2020 03450 26/05/2020 DUMITRIU CONSTANTIN SUZI

49 M 2020 03451 26/05/2020 RĂZVAN DAVID it's private

50 M 2020 03452 26/05/2020 SC CICOM SRL Miss Twist

51 M 2020 03453 26/05/2020 SERGHEI RAILEAN BIORAI

52 M 2020 03454 26/05/2020 SHANGHAI LINGDI DIGITAL
TECHNOLOGY, CO., LTD.,

Style3D

53 M 2020 03455 26/05/2020 NATURPHARMA BULGARIA
EOOD

ZET ZET FORTE

54 M 2020 03456 26/05/2020 VERLAND S.R.L. V VERLAND - verify your land -

55 M 2020 03457 26/05/2020 ALEXANDRA MONICA
MORARIU

princess NAIL SPA STUDIO We
make your day.

56 M 2020 03458 26/05/2020 S.C. AVM SALES CONCEPT
S.R.L.

conceptone

57 M 2020 03459 26/05/2020 ALB GLOBAL & CO S.R.L. HAVE TO HAVE

58 M 2020 03460 26/05/2020 VIOREL CATARAMA MPR Miscarea Patriotilor Romani

59 M 2020 03461 26/05/2020 Lavinia Andreea Silaghi SMARCHETING

60 M 2020 03462 26/05/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Propocalm Supliment
alimentar PropolON Echinaceea

61 M 2020 03463 26/05/2020 S.C. AVM SALES CONCEPT
S.R.L.

PIPERA CONCEPT

62 M 2020 03464 26/05/2020 SC FLOREA GRUP SRL COLOR LOCK

63 M 2020 03466 26/05/2020 SC OASIS SRL OASIS retail development &
consulting

64 M 2020 03467 26/05/2020 IBEROLIS GROUP SRL biorolis

65 M 2020 03468 26/05/2020 WISHME ONLINE SOLUTIONS
SRL

Wish Me UN CADOU VIDEO DE
LA VEDETA TA PREFERATĂ

66 M 2020 03469 26/05/2020 Florin Mugurel Văsoi MATTINA Espresso Caffe

67 M 2020 03470 26/05/2020 PHG MEDIA INVEST SRL REALITATEAFM.NET

68 M 2020 03472 26/05/2020 Stefarimed Bucuresti Srl Doppler Clinic

69 M 2020 03473 26/05/2020 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL Ta-Da! .ro Și comanda e la ușa
ta!

70 M 2020 03474 26/05/2020 MEDIUM-RARE PERSPECTIVE
SRL

medium-rare kitchen & more

71 M 2020 03477 26/05/2020 MARIUS TUTU MT Marius Tuțu inspire people
worldwide

72 M 2020 03478 26/05/2020 MARIUS TUTU m micci te pun pe jar
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(210) M 2020 01494
(151) 25/05/2020
(732) S.C. TIXYROM DISTRIBUTION

SRL, STR. CIMPULUI NR. 2, AP.
6, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Tixy ROM FAMOUS BRAND!

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.19

(591) Culori revendicate:roșu, negru, galben,
albastru, negru, alb

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02816
(151) 26/05/2020
(732) Mircea Simionescu Simicel ,

SOS. PANTELIMON NR. 256,
AP.28,, BUCUREŞTI, 021648,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

la umeras.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.15.15;
11.07.03; 15.03.03; 15.03.09; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:bleu
(HEX=#5CC6D0), verde
(HEX=#A8CF45), roz (HEX=#EC268F)

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

37. Curățarea textilelor.
───────

(210) M 2020 03301
(151) 25/05/2020
(732) BERE BAUTURI BUCURESTI SA,

INTRAREA ABATORULUI NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA GLINA,
IF, ROMANIA

(540)
PRO VODCA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2020 03302
(151) 25/05/2020
(732) BERE BAUTURI BUCURESTI SA,

INTRAREA ABATORULUI NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA GLINA,
IF, ROMANIA

(540)
PROTOCOL VODCA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 03405
(151) 25/05/2020
(732) SUBURB FASHION S.R.L, SAT

ZIGONENI NR. 232, JUD. ARGES,
BAICULESTI, 117065, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DIVAH

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.17;
27.05.25

(591) Culori revendicate:roșu (Hex #e0215c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte pentru femei.
35. Administraţie comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar.

───────

(210) M 2020 03406
(151) 25/05/2020
(732) SC GDN IMOBILIARE ROMANIA

SRL, STR. IAZULUI NR. 10C,
CORP 2, SAT FLORESTI, JUD.
CLUJ, COM. FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GDN IMOBILIARE THE
REAL ESTATE NETWORK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.03.02; 29.01.12

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

clase:
36. Servcii de agenție imobiliară, afaceri
imobiliare, servicii de broker imobiliar, închirierea
bunurilor imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2020 03407
(151) 25/05/2020
(732) BLACK TECH GROUP S.R.L.,

ȘOSEAUA BUCUREȘTI-NORD
NR. 10, CLĂDIREA O21, ETAJ 5,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Geekmall
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(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.13

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

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

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

───────

(210) M 2020 03408
(151) 25/05/2020
(732) BMR SOFT SRL, STR. ALBERT

EINSTEIN NR. 5, AP. 1A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

avanticart din pasiune
pentru eCommerce

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
18.01.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Hex #03294d), albastru deschis (Hex
#1a7db8)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creație, referitoare la
acestea, servicii de control și de autentificare a
calității, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03410
(151) 25/05/2020
(732) S.C. LEONARDO SHOES

ACCESORII S.R.L., STR. ŞTEFAN
OCTAVIAN IOSIF NR. 6, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, 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)

Dr Calm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Produse din piele şi imitaţie de piele.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, toate aceste servicii în legătură cu
produse din piele şi imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte şi de încălţăminte.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/05/2020-26/05/2020

(210) M 2020 03411
(151) 25/05/2020
(732) CALEA FERATA INGUSTA, STR.

UZINEI NR. 1, JUD. HUNEDOARA,
CRISCIOR, HUNEDOARA,
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)

Mocaniţa Apusenilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
18.01.12; 06.01.02

(591) Culori revendicate:roz, gri, verde inchis,
alb, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 03412
(151) 25/05/2020
(732) SC BRUMII SAL FOOD SRL, STR.

POPORULUI NR. 36, CAMERA
4, ET. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
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)

SaLaTo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde, rosu,
portocaliu, alb

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 03413
(151) 25/05/2020
(732) SC BRUMII SAL FOOD SRL, STR.

POPORULUI NR. 36, CAMERA
4, ET. 1, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
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)
MORCOV COREEAN

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină

şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03414
(151) 25/05/2020
(732) KRASSCOM TRADING SRL, STR.

PROF. ONISIFOR GHIBU NR. 1,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
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)
MAGLine

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03415
(151) 25/05/2020
(732) JUST SEVEN SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

THEUS

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 03416
(151) 25/05/2020
(732) JUST SEVEN SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

JUSTSEVEN

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

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

───────

(210) M 2020 03417
(151) 25/05/2020
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU NR. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTORUL 5,
BUCURESTI, 050726
, .,

(540)

Potrivit

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.04; 26.02.07

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03418
(151) 25/05/2020
(732) S.C. CETPREST S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 1, JUD. VÂLCEA,
BERBEȘTI, VALCEA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CETPREST Paza si Protectie

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03419
(151) 25/05/2020
(732) MARIUS DANIEL OLARU,

LOCALITATEA BIVOLĂRIE,
STR. CAMPULUI NR. 5D, JUD.
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Little Prints

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.07; 02.09.19

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

clase:
9. Ochelari, ochelari de soare, ochelari de
soare pentru copii, accesorii pentru ochelari,
respectiv: tocuri pentru ochelari, rame (monturi
de ochelari), lentile de ochelari.
10. Instrumente ajutătoare pentru hrănire, inele
pentru calmarea sau facilitarea dentiției, suzete,
lănțișoare pentru suzete, tetine, biberoane.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureți, sticlărie, porțelanuri,
boluri, veselă, boluri din silicon, ustensile de
bucătărie din silicon, credite pentru nou născuți,
recipiente pentru băut, perii, perii de dinți.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, bavete, nu din hârtie.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
pentru bebeluși și copii (cu excepția transportului
lor), permițând cumpărătorilor să le vadă și să
le cumpere comod, servicii de agenții de import-
export, servicii de comerț, inclusiv online, în
legătură cu produse pentru copii și bebeluși.

───────
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(210) M 2020 03421
(151) 25/05/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, BDUL TOMIS

NR. 267, BL. T4, SC. B, ET.3,
AP.31, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

EpilatPRO

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 29.01.01;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz
(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.

───────

(210) M 2020 03422
(151) 25/05/2020
(732) SC LEX PROTECT PAZA SRL,

COMUNA MEREI NR. 756A,
JUDEŢ BUZĂU, SAT LIPIA, 127362,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

LEX PROTECT PAZA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 03423
(151) 25/05/2020
(732) SC INTELIFORM SRL, CALEA

MOSNITEI NR.21, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300547, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.
5, SC. D, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300030, ROMANIA

(540)

intelimed by inteliform

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03

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

clase:
5. Preparate şi articole sanitare pentru igienă
personală, altele decât articolele de toaletă,
produse pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse si articole de igienă personală.
9. Echipamente de protecţie.
10. Aparate de respirat pentru respiraţia
artificială, caşti de respiraţie pentru respiraţie
artificială, dispozitive de ventilatie pentru
respiraţie artificială, măşti de protecţie
respiratorie pentru respiraţie artificială, măşti
respiratorii, altele decât cele pentru respiraţie
artificială, aparate pentru respiraţie artificială.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte cu protecţie solară, articole
de îmbrăcăminte termice, bluze albe de
spital, cape şi pelerine, combinezoane de
protecţie (îmbrăcăminte), haine de lucru, halate
de laborator (îmbrăcăminte), halate pentru
asistente medicale (îmbrăcăminte), pantaloni de
protecţie, salopete de asistente medicale.
42. Cercetare şi dezvoltare de produs,
consultanţă pentru dezvoltare de produse,
consultanţă tehnică în materie de proiectare,
consultanţă în domeniul proiectării tehnologice,
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furnizare de informaţii în domeniul dezvoltării
de produs, furnizare de informaţii în domeniul
proiectării de produs, furnizare de informaţii
cu privire la designul industrial, proiectare de
instrumente, proiectare de produs, proiectare şi
consultanţă în inginerie, proiectare şi testare în
vederea dezvoltării de produse noi, proiectare
ştiinţifică si tehnologică, servicii de inginerie
şi inginerie asistată de calculator, servicii
de proiectare de piese şi matrite asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică
de aparate şi instalatii sanitare, servicii de
proiectare tehnologică.

───────

(210) M 2020 03424
(151) 25/05/2020
(732) INTELLIGENT MARKETING

SOLUTIONS SRL, STR. SLT.
EROU GH. IONESCU, NR. 1, BL.
148, SC. 1, ET.1, AP. 9, CAM.3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 042036,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

intelliSec

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.01.18

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților.
5. Dezinfectante.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de

salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 03425
(151) 25/05/2020
(732) Dragoş Cătălin Radu, STR.

MOTOCULUI NR. 11, JUDEŢ
ILFOV, MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KUKY Shaorma & Pizza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.01.18

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.
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───────

(210) M 2020 03426
(151) 25/05/2020
(732) GHIOCELA PROD COM, ALEEA

TEILOR, NR. 33, JUDEŢ GORJ,
MOTRU, GORJ, ROMANIA

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

(540)
GHIOCELA

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

29. Aripioare de pui, bacon, bucăți de carne de
pui, bucăți de curcan, burtă de vacă, burtă de
vită, cabano
și pe băț, caltaboș, carne și produse din carne,
cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnați din
carne de pui, carne afumata, carne, carne
afumată, carne ambalată, carne congelată,
carne conservată,
carne de curcan, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de pasăre de curte, carne de porc,
cârnați usca
ți la aer, carne de pui congelată, carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de vită, carne de
vită
preparată, carne de vită feliată, carne de vânat,
carne de vită sărată și conservată (corned beef),
carne
feliată, carne friptă, carne gătită, la borcan,
carne pentru cârnați, carne prajita de pui, carne
preparată,
carne proaspătă, carne proaspătă de pasăre,
carne prăjită de pui, carne procesată, carne
sărată, carne
tocată, chiftele de pui, chiftele din carne de pui,
conserve de carne, cotlete de porc, crochete de
pui,
cruste de bacon, curcan, curcan proaspăt, felii de
carne de oaie, ficat, file de porc, file din piept de
pui, frigărui de miel, fripturi, friptură de carne
de porc, friptură de curcan, friptură de gâscă,
friptură
de miel, friptură de pasăre, friptură de porc,
friptură de rață, friptură de vită, găluște (din
carne),
hamburgeri, hamburgeri de curcan, intestine
de porc, jambon, jumări de porc, măduvă de
animale, de uz

alimentar, mezeluri, miel preparat, măruntaie,
pastramă, pastramă de pui, pastramă de rață,
pastramă
din carne de vită, pate de ficat foie-gras, pipote
de pui, pipote de rață, produse confiate din carne
de rață,
produse de curcan, produse din carne de miel,
produse din carne preparate, pui, pui la grătar
(yakitori),
pui preparat, pulpe de pui, pulpă, salam, salată
de pui, sarmale, tobă, umplutură de carne pentru
plă
cinte, șorici de porc umflat, șuncă, intestine din
care se prepară cârnați, intestine din care se
prepară
membrane pentru cârnați, ouă, ouă de rață,
ouă de găină, ouă de prepeliță, amestecuri de
brânză,
amestecuri pe bază de unt, batoane de brânză,
băuturi aromate pe bază de lapte, băuturi din
lapte cu conț
inut de fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază
de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, băuturi pe bază de
lapte de
arahide, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, brânzeturi maturate, brânză
cu
condimente, brânză cu ierburi, brânză de oaie,
brânză din lapte de capră, brânză proaspătă de
vaci,
brânză rasă, brânză tartinabilă, brânză topită,
caș, cașcaval, cașcaval afumat, cheag, creme de
brânză, deserturi din iaurt, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, frișcă, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, iaurt, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe,
produse lactate, kefir (băutură din lapte), lapte,
lapte bătut, lapte de capră, lapte de oaie, lapte de
vacă, margarină, mix de brânzeturi, preparate
cu brânză de țară, produse tartinabile lactate cu
conţinut
redus de grăsimi, smântână, smântână (produse
lactate), sosuri de brânză, unt, cremă de unt , zer.
30. Amestecuri pentru prăjituri (produse de
cofetărie), batoane de prăjitură, baclava, bezele,
biscuiți cu glazură, biscuiți cu glazură cu aromă
de ciocolată, brioșe (muffins), chifle cu cremă,
clătite, cornete pentru înghețată, covrigi glazurați
cu ciocolată, cozonac secuiesc (kurtos kolacs),
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse
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garnituri, coșulețe din foietaj umplute cu diverse
garnituri (vol-au-vent), creme bavareze, creme
de zahăr
ars, cremșnituri, ecleruri, foi de napolitană ca
bază pentru tarte, foi de patiserie congelate,
foi de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, gustări de tip tort
de fructe, madlene, înveliș pentru rulouri de
primăvară, napolitane, napolitane învelite în
ciocolată, paste de ciocolată, pateuri (patiserie),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte, plăcinte
cu afine, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu răvaș, plăcintă
cu carne, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
fără carne, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
prăjiturele din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea,
prăjituri caramelizate din orez expandat, prăjituri
cu blat pufos congelate, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjituri
din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz pentru
consum uman, prăjitură cu migdale, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, pricomigdale
(patisserie), produse de cofetărie pe bază de
făină, pricomigdale cu nucă de cocos, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie care
conțin fructe, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie congelate cu umplutură de
legume, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse de
patiserie din
cocă sfărâmicioasă, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie
proaspete, produse de
patiserie umplute cu fructe, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, prăjiturici
uscate (patisserie), produse din patiserie
congelate umplute cu carne, profiteroluri, rulouri
cu ou, rulouri cu
cârnați proaspeți, rulouri de primăvară (produse
de patisserie), savarine, scoici de patiserie, tarte,
tarte

cu melasă, tarte cu ou, tarte de mere, tarte dulci
sau sărate, tarte glazurate, tort cu caramel, torturi
vegane, turtă dulce, vafe din ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, creme pe bază de cacao sub
formă de
produse tartinabile, creme pe bază de ciocolată,
decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri,
fondante (cofetărie),
glazuri, glazuri cu aromă de ciocolată, glazuri
lucioase, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de
cofetărie, glazură, glazură de ciocolată, glazură
pentru produse de cofetărie, glazură pentru
prăjituri,
marțipan, marțipan din ciocolată, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, umpluturi
pe bază
de ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de
cremă
pentru prăjituri și plăcinte, zahăr glasat,
amestecuri de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
aluat
congelat pentru biscotti, aluat congelat pentru
negrese, aluat congelat pentru prăjituri, aluat de
drojdie cu
umpluturi care conțin carne, aluat de drojdie cu
umpluturi care conțin fructe, aluat de drojdie cu
umpluturi
care conțin legume, aluat de pâine, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, aluat pentru negrese, aluat
pentru pateuri, aluat pentru prăjituri, aluat pentru
prepararea clătitelor, aluat pentru pizza, aluaturi
pentru
napolitane, amestec pentru chifle cu lapte,
amestecuri de aluat, amestecuri de copt gata
preparate,
amestecuri de făină utilizate pentru copt,
amestecuri de patiserie, amestecuri instante
pentru clătite,
amestecuri instante pentru gogoși, amestecuri
pentru brioșe, amestecuri pentru brownies,
amestecuri
pentru clătite sărate, amestecuri pentru gogoși,
amestecuri pentru prăjituri, amestecuri pentru
pâine,
amestecuri pentru pâine integrală, compoziții
pentru clătite, concentrate de pâine, paste
alimentare
(aluaturi), pateuri de foietaj, preparate pentru
torturi, produse din aluat gata de copt, produse
pentru
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prepararea vafelor, prăjituri, torturi, baghete,
biscuiți aperitiv, biscuiți cu ceapă sau brânză,
biscuiți
din pâine, biscuiți dulci sau sărați, brioșe,
brioșe (scones), chifle, chifle cu gaură în mijloc
(bagels),
chifle umplute, chifle moi (pâine), crutoane,
gogoși din mălai, grisine groase, lipie, pâine
aromată cu
condimente, pâine coaptă în prealabil, pâine
crocantă, pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine cu
conținut scă
zut de sare, pâine cu usturoi, pâine
integrală, pâine de secară, pâine fără gluten,
pâine multicereale, prăjituri pentru ceai, pâine
pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
semicoaptă, pâine și chifle, rulade de bacon,
pâini cu fructe.
31. Aranjamente din flori proaspete, buchete
din flori naturale, coronițe din flori uscate,
corsaje din flori proaspete, decorațiuni florale
(natural), decorațiuni florale (proaspete), flori
tăiate, ghirlande din flori
naturale, trandafiri naturali, alune, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), ananas
proaspăt, aranjamente de fructe proaspete,
ardei gras (proaspeţi), ardei proaspeți,
banane proaspete, bob proaspăt, busuioc
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi dulci,
proaspeți, castraveți proaspeți, ceapă, ceapă
verde, căpșuni proaspete, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, citrice, proaspete, coriandru
proaspăt, culturi de salată, dovlecei proaspeți,
dovlecei, proaspeți, dovleci proaspeți, fasole
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
proaspete, fructe tropicale proaspete, grepfrut
(proaspăt), gutui proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume proaspete, legume proaspete
pentru salată, leguminoase proaspete, lămâi
proaspete, mandarine (fructe proaspete),
mazăre proaspată, măsline proaspete, mentă
(proaspătă), mere proaspete, merișoare
proaspete, morcovi proaspeți, mure proaspete,
pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere
proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale, portocale roșii proaspete,
porumb dulce (proaspăt), păstăi de fasole,
proaspete, praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii (proaspete), roșii cherry, proaspete, roșii
proaspete, rucola proaspătă, salată verde
(proaspătă), sfeclă, proaspătă, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri de vin proaspeți,
struguri proaspeți, usturoi verde proaspăt,
usturoi, proaspăt, varză proaspătă, vinete
(proaspete), zarzavaturi proaspete, zmeură
proaspătă.

35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
administrarea comercială a hotelurilor,
administrarea magazinelor, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amă
nuntul referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu am
ănuntul referitoare la fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătur
ă cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetă
rie, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și
educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
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cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare de
petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri educative,
organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare de
servicii de
divertisment, organizare de spectacole de
divertisment, organizare și coordonare de
activități de
divertisment, organizare și coordonare de
baluri, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente
culturale și artistice, organizarea spectacolelor,
planificarea de petreceri, planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole.

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale
(închiriere spaţiu), furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare

de cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare
de locuri de cazare la hoteluri, organizare de
cazare pentru turiști, organizare de locuri de
cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare hotelieră, servicii
hoteliere, servicii de cazare pentru vacanțe,
închiriere de
camere, servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2020 03427
(151) 25/05/2020
(732) ON Learning & Development SRL,

STR. FUNDAC SF. TEODOR, NR.
1, OFFICE CABINET AVOCAT
BARBU DRAGOS, JUDEŢ IAŞI
CONSTANTIN,, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ON-HR Lead By Example

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(indigo)

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/05/2020-26/05/2020

(210) M 2020 03428
(151) 25/05/2020
(732) AROMA TERRA SRL, STR.

REVOLUTIEI NR. 18, JUDEȚUL
MUREȘ, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

aromateria

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale, uleiuri vegetale pentru
scopuri cosmetice, combinații de uleiuri
esențiale și uleiuri vegetale, difuzoare pentru
aromaterapie, odorizant, odorizant difuzor, ulei
de migdale, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, aromatice, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele penntru scopuri medicale, ulei
de bergamot, arome pentru prajituri (uleiuri
esentiale), preparate cosmetice, apa de colonie,
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale decitron,
esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri eterice,
extracte de flori (parfumuri), arome alimentare
(uleiuri esenţiale), ulei de gaultheria, tămâie,
ulei de iasomie, beţişoare parfumate, apă de
lavandă, ulei de lavandă, uleiuri pentru parfumuri
şi arome, terpene (uleiuri esenţiale), apă de
toaletă.
10. Inhalatoare personale de uz terapeutic.
14. Bijuterii pentru aromaterapie.
35. Servicii de gestionare a afacerilor
comerciale, inclusiv pe internet, reclamă,
publicitate si publicitate online în legatură cu
produse destinate aromaterapiei, strângerea la

un loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de produse destinate aromaterapiei dar si
alte bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil, Servicii de comerț online de
produse destinate aromaterapiei si de produse
diverse.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor,transmise
prin pagini web, transmisiuni prin web.
42. Creare și menținere de pagină web (site).

───────

(210) M 2020 03429
(151) 25/05/2020
(732) BUNATATI TATA VLAD SRL, STR.

JUPITER NR. 1, BL. F, SC. 2, AP.
26 JUDEȚUL CLUJ, BACIU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Tata Vlad HANDMADE
GOODIES

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 05.07.01;
05.07.24; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 03430
(151) 26/05/2020
(732) UDROIU SORIN-VIOREL, STR.

ALEXANDRU BĂLĂȘANU NR.
17, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UDROIU SORIN-VIOREL

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03431
(151) 25/05/2020
(732) PAUL ANDREI OLTEAN, STR.

BISERICII NR. 59, JUDEȚUL
ARGEȘ, BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA
STELA OLTEAN, STR. BISERICII
NR. 59, JUDEȚUL ARGEȘ,
BASCOV, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
DENTAL PRIME

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping. servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în domeniul stomatologiei şi serviciilor de igienă
dentară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitarăşi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03432
(151) 25/05/2020
(732) Adrian-Mihai Stefan, ALE

CONSTRUCTORILOR NR. 1, BL.
E2, AP.33, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

WOW HUNEDOARA
SINCE 2020

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 06.01.04;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#1f3e7c), alb (HEX=#ffffff)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 03433
(151) 25/05/2020
(732) Asociatia Schitul Romanesc

Prodromu, STR. SCHITUL
MAGUREANU NR. 17, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Schitul Romanesc Prodromu

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

41. Servicii culturale.

───────

(210) M 2020 03434
(151) 25/05/2020
(732) Asociatia Schitul Romanesc

Prodromu, STR. SCHITUL
MAGUREANU NR. 17, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Prodromita

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

16. Pânză pentru pictură.
───────

(210) M 2020 03435
(151) 25/05/2020
(732) Asociatia Schitul Romanesc

Prodromu, STR. SCHITUL
MAGUREANU NR. 17, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 22.05.01; 22.05.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:argintiu, auriu, maro,
roşu, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Pânză pentru pictură.
───────

(210) M 2020 03436
(151) 26/05/2020
(732) CATALIN PRODAN, STR.

MEDUZEI NR. 8-10, JUD.
CONSTANTA, EFORIE NORD
, 905350, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Arturo B. ; IN

CAUTAREA FASCINATIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, mese (mobilier), unități (mobilier),
mobilier vechi, comode (mobilier), dulapuri
(mobilier), mobilier capitonat, mobilier baie,
birouri (mobilier), dulapuri ca mobilier, birouri
modulare (mobilier), mobilier pentru depozitare,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină,
mobilier de baie, mobilier pentru copii, mobilier
convertibil tapițat, mobilier din lemn, mobilier
de bucătărie, mobilă și mobilier, scaune înalte
[mobilier], mobilier de interior, mobilier integrat,
fotolii, perne pentru fotolii, somiere pentru paturi,
somiere de pat, somiere cu arcuri, paturi, paturi-
canapea, paturi divan, paturi pentru copii, paturi
din lemn, stupi de albine, rame pentru stupi,
rafturi de stupi, pătuțuri pentru copii, mese
pentru birouri, divane, divane din lemn, cadre
pentru divane nemetalice, paturi care includ și
divane, mobilă antichizată, mobilă din bambus,
mobilă cu pat încorporat, scaune, scaune înalte,
scaune rabatabile, scaune de birou, scaune de
lucru, canapele, canapele extensibile, canapele
rabatabile, canapele de perete, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri, mese,
mese decorative, mese de bucătărie, mese
pentru grădină, birouri și mese, mese pentru
computer.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă, Servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2020 03437
(151) 26/05/2020
(732) TELORIAN COM SRL, STR.

RAMNICU SARAT NR. 88, JUD.
BRAILA, BRAILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

AMUSE fine dining

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.07;
29.01.11

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 03438
(151) 26/05/2020
(732) Hodaia Cosmetice SRL, STR.

FANATELOR NR. 8, JUD.
HARGHITA, TOPLITA, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Hodaia

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.12;
27.05.02; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
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alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03439
(151) 26/05/2020
(732) FLORICA-MARIANA TRIFA,

STR. REPUBLICII NR. 5, AP. 24,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ARMONIA vietii

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 03440
(151) 26/05/2020
(732) IOANA ŞUFANĂ, INT. SOLZILOR

NR. 15, ET. 2+M, AP. 6,
BUCUREŞTI, 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)

STAR DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 07.01.08;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 03441
(151) 26/05/2020
(732) CONFEDERAȚIA PATRONALĂ

CONCORDIA, STR. ACADEMIEI
NR. 39-41, SC. A, ET. 4, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CONFEDERAȚIA PATRONALĂ
CONCORDIA DIALOG

PENTRU DEZVOLTARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12;
29.01.14

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

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

35. Servicii de consultanță comercială în
domeniul carierei (altele decât cele cu scop
educativ și de instruire), servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor comerciale, prin
intermediul internetului, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
consiliere, consultanță și asistență în materie de
publicitate, marketing și promovare, marketing
promoțional, servicii de telemarketing, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru gestionarea întreprinderilor și afacerilor
comerciale și industriale, servicii de emitere
de francize privind asistență în exploatarea
întreprinderilor comerciale și industriale, servicii
de relații cu publicul, promovarea vânzărilor

pentru terți, servicii de previziuni economice,
cercetare (căutare) de piețe și studii de piață,
estimare în afaceri comerciale, Servicii de agenții
de informații comerciale și de cercetare pentru
afaceri comerciale, servicii de intermediere de
afaceri comerciale, servicii de reprezentante
comerciale, import și export, servicii de
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, compilarea
informațiilor statistice, anunțuri pe pagini web
și compilare de directoare pentru publicarea
acestora în rețele globale de informatică,
furnizarea de informații comerciale, servicii de
prezentare de produse prin orice mijloc de
comunicare pentru vânzare cu amănuntul.
41. Servicii de informații cu privire la educație,
pregătire, divertisment, activități sportive și
culturale furnizate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de organizare și
coordonare de colocvii, conferințe, seminarii,
simpozioane și congrese, servicii de organizare
de târguri și expoziții în scopuri culturale,
sportive sau educative, servicii de editare
de cărți, publicare de cărți și texte non-
publicitare, publicare electronică de cărți,
cataloage, ghiduri, reviste și publicații periodice
online nedescărcabile, servicii de gestiune
și dezvoltare de proiecte culturale, educative
și sportive, instruire asistată pe calculator,
informații referitoare la educație, instruire,
consiliere și examinare educațională, furnizarea
de instruire online, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
furnizarea de publicații electronice, formare și
perfecționare.

───────
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(210) M 2020 03442
(151) 26/05/2020
(732) CUBIC SMART STORE S.R.L.,

STR. GARII NR. 157E, CORP
C4, SAT JILAVA, JUD. ILFOV,
COMUNA JILAVA, ILFOV,
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)

MAD Luna

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.03.22; 02.03.23

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm

protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03443
(151) 26/05/2020
(732) ASOCIAȚIA COMUNITATEA

RUȘILOR LIPOVENI DIN
ROMANIA, STR. DR. RAȚIU NR.
10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZORILE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
18.03.14; 06.03.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:maro (Hex #957f35),
negru (Hex #0d0e0c), albastru (Hex
#5d79bc), alb (Hex #ffffff), verde (Hex
#c4df9b), portocaliu (Hex #db7d3d),
galben (Hex #d8ad3e, Hex #ddc666,
Hex #e4d391, Hex #ede0c0)

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

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

───────

(210) M 2020 03444
(151) 26/05/2020
(732) FLORIN-SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. A, ET. 4, AP. 9, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ION IULIAN NICHITA, STR.
EROILOR AVIATORI NR. 56, JUD.
IALOMITA, STELNICA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
MEET ME OUTDOOR
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03445
(151) 26/05/2020
(732) PALD ENGINEERING SRL, STR.

C-TIN BRANCOVEANU NR. 17,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

pald engineering

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.01; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie

pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03446
(151) 26/05/2020
(732) PHG MEDIA INVEST SRL,

STR. FRUMOASA NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010985,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REALITATEA.NET

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

35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate prin
bannere, publicitate și reclamă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
38. Telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web).
42. Întreținere de site-uri web, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți.

───────
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(210) M 2020 03447
(151) 26/05/2020
(732) S.C. CICOM S.R.L., CALEA

IALOMITEI NR. 3A, JUD.
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CICOM Fabrica de îngheţată

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.11.12;
08.01.18

(591) Culori revendicate:alb, crem, maro, roz
deschis

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

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

───────

(210) M 2020 03448
(151) 26/05/2020
(732) TEF HOTELS SRL, STR. TRIVALE

NR. 9, JUD. ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Beluga RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, publicitate,
managementul și administrarea afacerilor.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2020 03449
(151) 26/05/2020
(732) EMANUELA DANA GAVRILA,

STR. DELFINULUI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, COSTINESTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
RADIO VACANTA COSTINESTI
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03450
(151) 26/05/2020
(732) DUMITRIU CONSTANTIN, STR.

DRAGOŞ VODĂ NR. 11, VILA 14,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19 SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUZI

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

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

───────

(210) M 2020 03451
(151) 26/05/2020
(732) RĂZVAN DAVID, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 112, BL.
G1, AP. 7, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

it's private

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.13.25;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu
închis (HEX=#b11e24), negru
(HEX=#010101), gri (HEX=#f7f5f8)

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

9. Componente electronice.
16. Albume fotografice, fotografii, fotografii
imprimate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente audiovizuale, organizare de
târguri în scopuri
comerciale sau publicitare.
40. Tipărire de materiale publicitare.
41. Servicii ale unui fotograf, servicii de
înregistrare video, servicii de producție video.
42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
design grafic, design vizual, design de produs,
proiectarea (designul) spaţiului interior.

───────
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(210) M 2020 03452
(151) 26/05/2020
(732) SC CICOM SRL, CALEA

IALOMIŢEI NR. 3, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130142, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Miss Twist

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

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

───────

(210) M 2020 03453
(151) 26/05/2020
(732) SERGHEI RAILEAN, BD.

GHEORGHE ŞINCAI NR. 11,
BL. 4, ET. 8, AP. 25, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BIORAI

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

29. Ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
legume conservate, dulceţuri.
30. Făină, cereale, jeleuri, condimente, zahăr,
miere, sirop de melasă, mirodenii, sosuri.
31. Plante și flori naturale, răsaduri, fructe şi
legume proaspete, legume proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03454
(151) 26/05/2020
(732) SHANGHAI LINGDI DIGITAL

TECHNOLOGY, CO., LTD.,,
13 FLOOR, 7 BLOCK, 7001
ZHONGCHUN ROAD, MINHANG
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Style3D

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
terminale interactive cu ecran tactil, aplicatii
software pentru calculator, descărcabile,
programe de calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, componente software
pentru calculator, înregistrate, fişiere de
imagini descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, căşti de realitate virtuală.
42. Proiectarea de rochii, instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanţa software-ului
pentru calculatoare, actualizarea software-ului
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pentru calculatoare, proiectare de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
închirierea de software pentru calculatoare,
computerizare în nori (cloud computing),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor.

───────

(210) M 2020 03455
(151) 26/05/2020
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, 21 YANKO SOFLISKI
VOLVODA STR., EN. A 1164,
SOFIA, BULGARIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZET ZET FORTE

(531) Clasificare Viena: 03.13.07; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, roşu, alb, negru

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, uleiuri esenţiale, preparate de
albire şi alte substanţe de spălare, preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
detergenți, șervețele impregnate cu preparate de
curățare, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, preparate pentru curățare și
odorizante, produse cosmetice pentru îngrijirea
animalelor , produse pentru toaletă, odorizante
de casă, preparate pentru curățarea şi lustruirea
pielii și încălțămintei, preparate pentru spălare,
produse de curățare pentru vehicule, aer
presurizat în recipiente pulverizatoare pentru
curățare şi desprăfuire, agenți caustici pentru

curățare, agenți de decapare pentru vopsea,
agenți de uscare pentru mașini de spălat vase,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea cerii, agenți pentru
îndepărtarea petelor, amidon pentru curățare,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
amoniac pentru curățenie, apa de Javel, apă
parfumată pentru lenjerie, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, burete impregnat cu săpun,
ceară antiderapantă pentru dușumele, ceară
de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru parchet, cârpe impregnate pentru
lustruit, ceară preparată pentru lustruire, cenuși
vulcanice pentru curățare, ceruri de parchet
şi mobile, coloranți pentru toaletă, produse
de curăţare pentru toalete, produse pentru
curățarea geamurilor, produse pentru strălucirea
podelelor, produse pentru tratarea pardoselilor,
compuși parfumați din heliotropina, compuși
pentru șlefuire, creme de lustruit, cretă
pentru curățare, produse de curățat, decapanți,
decapanți pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curățare), detartranți praf folosiți pentru
mașina de spălat, detergent pentru spălare,
detergent solid cu eliberare în timp pentru
țevi de evacuare, detergenți, detergenți de uz
menajer, detergenți de uz casnic, detergenți
fabricați din petrol, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți, alții decât cei
folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, pânză îmbibată cu
detergent pentru curățat, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curăţare
destinate utilizării în creșterea animalelor,
preparate chimice de curăţare pentru uz casnic,
parfumuri pentru ceramică, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, neofalină
pentru îndepărtarea petelor pentru țesături,
preparate pentru lustruit, produse pentru a
conferit luciu frunzelor, lichide pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lichide degresante,
lichide de curățare pentru literele mașinilor de
scris, lichide de curățare, lichide antiderapante
pentru dușumele, lichid pentru spălarea vaselor,
lichid de spălare, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire destinate curățeniei,
lavete impregnate cu detergent pentru
curățarea obiectivelor fotografice, geraniol
pentru parfumare, detergenți sub formă de
spumă, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți pentru vasul WC-ului, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru
mașini de spălat vase sub formă de gel,
produse de curățare de uz casnic, produse
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de curățare a cromului, produse de clătire
pentru mașini automate de spălat vase, produse
antistatice de uz menajer, preparate pentru
înălbire de uz casnic, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru decolorare, preparate pentru
curățarea sticlei, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru curățarea frunzelor
plantelor, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, preparate detartrante
de uz casnic, preparate degresante de uz
casnic, preparate (ceară) de strălucire pentru
fructe, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de curățare pentru zidărie, preparate
de curățare pentru scurgeri, produse pentru
curățarea petelor, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curțarea geamurilor
(de lustruire), produse pentru conferirea luciului
(produse de lustruire), produse pentru clătire,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse degresante pe bază de solvenţi,
produse de înălbire de uz casnic, produse de
spălat legume şi fructe, produse de lustruit
pentru chitare, produse de lustruit metalul,
produse de lustruire pentru suprafeţe din
crom, produse de lustruire pentru instrumente
muzicale, produse de desfundat chiuvete,
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricaţie, produse de curăţat
pentru toalete, produse de curăţat pentru cuşti
de animale, produse de curăţat pentru cuptoare,
produse de curăţare sub formă de spume,
produse de curăţare sub formă de spray
pentru materiale textile, produse de curăţare
sub formă de spray de uz casnic, produse
de curăţare pentru piatră, produse de curăţare
pentru parbriz, produse de curăţare pentru
metale, produse de curăţare dizolvante sub
formă de emulsie, şampon de covoare, săpun
în calupuri pentru curăţare menajeră, săpun
de uz casnic, pudră exfoliantă, pudră de oxid
de fier pentru lustruirea metalelor şi a sticlei
optice, pudre de lustruire, produse sub formă
de spray pentru curăţarea geamurilor, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
cerii, produse pentru îndepărtarea calcarului,
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiţi

la aplicarea accesoriilor false, produse pentru
lustruirea podelelor, produse pentru lustruirea
mobile, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, produse pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, produse pentru decolorare,
produse pentru curăţarea şi luciul frunzelor
plantelor, produse pentru curăţarea tapiţeriei,
produse pentru curăţarea mobilierului, produse
pentru curăţarea litierelor care includ
dezodorizant, produse pentru curăţarea litierelor,
produse pentru curăţarea fierbătoarelor, produse
pentru curăţarea anvelopelor cu margine albă,
sodă caustică, soluţii de curăţare pentru aparate
stomatologice de sterilizare cu ultrasunete,
soluţii de curăţare pentru îndepărtarea petelor,
soluţii de detergent pentru curăţarea croselor de
golf, soluţii pentru curăţarea covoarelor, soluţii
pentru curăţarea lentilelor de ochelari, soluţii
pentru scoaterea petelor (agenţi de curăţare),
solvenţi de degresare, alţii decât cei folosiţi
în procesele de fabricaţie, solvenţi pe bază
de alcool utilizaţi ca produse de curăţare,
solvenţi pentru îndepărtarea lacurilor, solvenţi
pentru îndepărtarea vopselelor, spray pentru
luciu, spray-uri de curăţare, spray-uri de curăţat
pentru împrospătarea protecţiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, spray-uri
parfumate împrospătarea ţesăturii, săpun lichid
pentru spălarea vaselor, săpun pentru curăţarea
suprafeţelor cu depuneri de grăsime sau gudron,
săpun pentru întreţinerea harnaşamentului,
săpun praf, şerveţele de hârtie impregnate
pentru curăţarea vaselor de bucătărie, şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare, şerveţele
pentru şters ochelarii impregnate cu detergent,
şerveţele umede impregnate cu detergent
pentru spălat vase, şerveţele umede impregnate
cu un produs de curăţat, substanţe de
curăţare pentru congelatoare, substanţe de
curăţare pentru uz casnic, substanţe degresante,
substanţe naturale de lustruit pentru podele,
substanţe parfumate din geraniol, substanţe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanţe pentru
îndepărtarea petelor, substanţe pentru lustruit
podele, tablete pentru maşini de spălat vase,
produse pentru curăţarea tapetelor, terebentină
folosită la degresare (soluţie de degresare),
ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri
de curăţare, uleiuri de pin pentru curăţarea
pardoselilor, uleiuri naturale de curăţare, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenţi de avivare pentru
materiale textile, agenţi de clătire pentru rufe,
agenţi de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenţi de conservare la spălare, agenţi
de spălare pentru materiale textile, amidon
natural pentru spălarea rufelor, înălbitor pentru
rufe, preparate de condiţionare pentru ţesături,
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preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru spălare de uz menajer,
produse chimice pentru spălarea rufelor, articole
de parfumerie şi odorizante, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, adeziv pe bază de alcool (dizolvant
sau spirt) şi răşină (adeziv sau guma, clei)
de uz cosmetic, adeziv pentru extensii de păr,
adezivi pentru fixarea meşelor, adezivi pentru
uz cosmetic, agenţi de slăbit (cosmetici), cu
excepţia celor de uz medical, alge marine
pentru înfrumuseţare, balsam pentru cuticule,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
beţişoare de bumbac pentru uz cosmetic, bile
din bumbac pentru uz cosmetic, ceruri de masaj,
preparate cosmetice pentru slăbire, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, preparate cosmetice şi
produse de toaletă nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice.
5. Preparate farmaceutice, creme farmaceutice,
preparate farmaceutice injectabile, produse
farmaceutice homeopate, elixiruri (preparate
farmaceutice), substanţe farmaceutice
dermatologice, preparate farmaceutice
diuretice, preparate farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice antibacteriene, produse
chimico-farmaceutice, preparate astringente
(farmaceutice), preparate farmaceutice
antiepileptice, produse dermatologice
farmaceutice, balsamuri de uz farmaceutic,
loțiuni farmaceutice pentru piele, preparate şi
substanțe farmaceutice, remedii naturale şi
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
inhalatoare, substanțe farmaceutice pentru
epidermă, preparate farmaceutice pentru răni,
preparate chimice de uz farmaceutic, produse
caustice de uz farmaceutic, extracte vegetale
de uz farmaceutic, preparate chimice de uz
farmaceutic, creme hidratante de uz farmaceutic,
produse bacteriologice de uz farmaceutic,
preparate farmaceutice de uz veterinar,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
preparate şi substanțe farmaceutice antialergice,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmacologice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
analgezice, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor cauzate de bacterii, creme
de corp de uz farmaceutic, bețișoare anti-
țânțari, produse repelente de țânțari, plasturi
anti-țânțari pentru bebeluși, preparate pentru
omorârea țânțarilor care se aplică pe plasele

de țânțari, produse care se aplică pe piele
pentru respingerea țânțarilor, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor, spirale
antițânțari, spray antiinsecte, brățări preumplute
cu preparate insectifuge, carbonil (antiparazitar),
clei pentru prins muște, erbicide, erbicide
biologice, erbicide de uz agricol , erbicide pentru
iazuri, erbicide pentru medii acvatice, erbicide
utilizate de uz casnic, fumiganți, fungicide,
fungicide biologice, fungicide de uz agricol,
fungicide de uz domestic, fungicide de uz
horticol, fungicide de uz medical, fungicide
pentru eliminarea dăunătorilor, hârtie impregnată
cu insecticid contra moliilor, hârtie pentru
prins muște (insecticid), insecticide, insecticide
de uz agricol, insecticide de uz domestic,
insectifuge, produse pentru distrugerea larve
lor, loțiune anti-muște, prafuri antipurici
pentru animale, preparate antiparazitare din
surse chimice, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, preparate antiparazitare
provenind din plante, preparate chimice
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate
pentru combaterea moliilor, preparate pentru
controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru distrugerea limacsilor, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), preparate
pentru exterminarea puricilor, preparate
pentru omorât muște, produse insectifuge
destinate utilizării pe oameni, produse
insectifuge pentru utilizare pe animale,
șervețele impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor preparate farmaceutice
pentru tratarea gutei, preparate farmaceutice
care conțin cafeină, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate
farmaceutice pentru tratamentul hiperlipidemiei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
hipercolesterolemiei, preparate farmaceutice
pentru prevenirea osteoporozei, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru tratarea
hipertensiunii, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru tratamentul esofagitei, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea părului, preparate
farmaceutice pentru boli de urechi, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor digestive,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tumorilor maligne, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor
autoimune, preparate farmaceutice destinate
utilizării în oncologie, preparate farmaceutice
pentru tratarea sclerozei multiple, preparate
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farmaceutice pentru tratarea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
tratarea cloasmei, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreții, preparate farmaceutice
pentru tratarea cancerului, creme pentru
acnee (preparate farmaceutice), preparate
farmaceutice antiepileptice parenterale,
preparate farmaceutice pentru animale,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
farmaceutice pentru răceală, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice diuretice, produse
și preparate farmaceutice pentru cloasmă,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor oculare, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în hematologie,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor oculare, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru utilizare în
oftalmologie, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor
hormonale, preparate farmaceutice pentru
tratarea dezechilibrelor chimice, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolii Parkinson,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
fracturilor osoase, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate
farmaceutice pentru activarea funcției celulare,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate farmaceutice
destinate utilizării în chimioterapie, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea leziunilor sportivilor, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului metabolic, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului endocrine, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului endocrin, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor de rinichi, preparate

farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
nervos, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului imunitar, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
de rinichi, preparate farmaceutice pentru
tratamentul afecțiunilor musculo-scheletice,
preparate farmaceutice injectabile pentru
tratamentul reacţiilor anafilactice, preparate
farmaceutice pentru ameliorarea muşcăturilor
de insecte, preparate substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
antipiretice, preparate şi substanţe farmaceutice
pentru prevenirea cancerului, preparate şi
substanţe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, produse de curăţare pentru
acnee (preparate farmaceutice), preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii pentru
animale, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecţiunilor scheletice, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului respirator,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului respirator, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
endocrin, produse şi preparate farmaceutice
pentru prevenirea vergeturilor, preparate
farmaceutice pentru chirurgia oculară sau
intraoculară, plasturi pentru administrarea
cutanată a preparatelor farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru hidratarea pielii în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratamentul tulburărilor de ritm cardiac,
preparate şi substanţe farmaceutice destinate
utilizării pentru anestezie, preparate şi
substanţe farmaceutice destinate utilizării în
oncologie, preparate şi substanţe farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate şi
substanţe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor şi tulburărilor ochilor,
preparate şi substanţe farmaceutice pentru
tratamentul bolilor gastrointestinale, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului musculo-scheletic,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
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musculo-scheletic, preparate farmaceutice
pentru utilizare în transplanturile de organe,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului genito-urinar, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în transplanturile
de ţesuturi, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului genito-urinar, produse
şi prepara farmaceutice pentru pete de
sarcină, produse şi preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice cu acţiune asupra sistemului
nervos central, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea hipertensiunii pulmonare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea pielii uscate în timpul sarcinii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
nervos central (SNC), preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomelor bolilor provocate
de radiaţii, preparate farmaceutice pentru
tratarea viermilor la animale de companie,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
şi preparate farmaceutice împotriva pielii
uscate cauzate de sarcină, produse şi
preparate farmaceutice pentru hidratarea pielii
în timpul sarcinii, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor şi afecţiunilor legate de sistemul
imunitar, linimente (preparate farmaceutice
lichide sau semisolide folosite pentru fricţiuni
sau aplicaţii locale), produse şi preparate
farmaceutice pentru prevenirea petelor pe piele
în timpul sarcinii, dezinfectante, pansamente
dezinfectante, dezinfectanţi şi antiseptice,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri).

───────

(210) M 2020 03456
(151) 26/05/2020
(732) VERLAND S.R.L., STR. VICTOR

HUGO NR. 8, JUD. ALBA, ALBA-
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

V VERLAND -
verify your land -

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.01; 26.11.03; 26.11.13

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

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03457
(151) 26/05/2020
(732) ALEXANDRA MONICA MORARIU,

STR. PLOPILOR NR. 38, BL.
R1, APT. 1, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

princess NAIL SPA
STUDIO We make your day.

(591) Culori revendicate:roz (R210 G157
B152)

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

44. Servicii de înfrumusețare pentru oameni.
───────

(210) M 2020 03458
(151) 26/05/2020
(732) S.C. AVM SALES CONCEPT

S.R.L., STR. PAJISTEI NR.
30, PARTER, AP. 3, CAMERA
3, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

conceptone

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03459
(151) 26/05/2020
(732) ALB GLOBAL & CO S.R.L., STR.

DETAȘAMENTUL PAULIS NR.
10, JUD. ARAD, LIPOVA, ARAD,
ROMANIA

(540)
HAVE TO HAVE

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2020 03460
(151) 26/05/2020
(732) VIOREL CATARAMA, STR.

ȘTEFAN GRECEANU NR.
4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MPR Miscarea
Patriotilor Romani

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.05; 29.01.06; 26.01.06

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03461
(151) 26/05/2020
(732) Lavinia Andreea Silaghi, PAȚA

ABATOR, BLOC TURN ET. 9,
AP. 34, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SMARCHETING

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

clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03462
(151) 26/05/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

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

(540)

Sanvero Propocalm
Supliment alimentar

PropolON Echinaceea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
02.01.01; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
portocaliu, albastru deschis, alb

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

5. Suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare
pe bază de propolis.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate și marketing.
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───────

(210) M 2020 03463
(151) 26/05/2020
(732) S.C. AVM SALES CONCEPT

S.R.L., STR. PAJISTEI NR.
30, PARTER, AP. 3, CAMERA
3, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PIPERA CONCEPT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03464
(151) 26/05/2020
(732) SC FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)
COLOR LOCK

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 03466
(151) 26/05/2020
(732) SC OASIS SRL, STR. DEALULUI

NR. 24, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA
MARIANA, STR. C. NOICA , BL.
2, SC. B, AP. 21, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

OASIS retail development
& consulting

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, reclamă, servicii de comerţ
cu ridicata pentru mobilier, maşini şi
echipamente de birou, afaceri comerciale,
negocieri şi încheieri de tranzacţii comerciale,
contracte pentru terţi, consultant şi asistenţă
comercială în domeniul afacerilor imobiliare, a
managementului şi marketingului în domeniul
construcţiilor de clădiri, drumuri, poduri, precum
şi în cel al arhitecturii, organizare de expoziţii,
târguri, congrese, în scop commercial sau
publicitar.
36. Afaceri imobiliare, închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii și/
sau închiriate, administrarea imobilelor (clădiri),
management imobiliar, activitate de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, servicii de
agenție imobiliară, colectare chirii, promovare
imobiliară, stabilirea finanțării pentru proiectele
de construcții.
37. Lucrări de construcții clădiri rezidențiale, și
nerezidențiale,
lucrări de construcţii drumuri, poduri, lucrări
de pregătire terenuri pentru construcții, foraj,
sondaj, demolare construcții, lucrări de instalații
sanitare, de încălzire și de aer condiționat,
instalații electrice pentru foraj, sondare, lucrări
de tâmplărie și dulgherie, de investitori, sarpante
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și terase la construcții, lucrări de pardosire ,
placare, lucrări de vopsire interioară și
exterioară, tapetare pereți, de ipsoserie, zidărie,
instalare uși, ferestre, izolare și impermeabilizare
clădiri, supravegherea
construcţiilor de clădiri, servicii de restaurare
și întreținere mobilier, servicii de restaurare și
conservare clădiri.
42. Servicii de arhitectură și design specializat,
servicii de proiectare construcții, proiectare de
decorațiuni interioare, activități de inginerie,
consultanță tehnică în arhitectură, servicii de
planificare arhitecturală și urbană.

───────

(210) M 2020 03467
(151) 26/05/2020
(732) IBEROLIS GROUP SRL, STR.

JIULUI NR. 2A, CAMERA 8, ET.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

biorolis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(591) Culori revendicate:turcoise, albastru
inchis, verde deschis, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03468
(151) 26/05/2020
(732) WISHME ONLINE SOLUTIONS

SRL, STR. RESITA NR. 18, BL.
A18, SC. D, AP. 58, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Wish Me UN CADOU
VIDEO DE LA VEDETA

TA PREFERATĂ

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.18;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, violet,
turqoise

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

41. Servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare de felicitări online de la
vedeta preferată, servicii de divertisment, filmări
(înregistrări) de evenimente pe suport electronic.

───────
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(210) M 2020 03469
(151) 26/05/2020
(732) Florin Mugurel Văsoi, STR.

MIRON COSTIN NR. 43, JUDEŢ
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MATTINA Espresso Caffe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 11.03.03; 26.11.01

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb,
maro

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

30. Cafea, cafea solubilă, cafea decafeinizată,
cafea măcinată, cafea cu ciocolată, cafea gata
preparată, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, înlocuitori de cafea, concentrate de cafea,
extracte de cafea, boabe de cafea, arome de
cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață, pungi
de cafea, capsule de cafea, doze de cafea, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, băuturi
cu gheață pe bază de cafea, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
cafea verde, cacao, cicoare și amestecuri de
cicoare, toate folosite ca înlocuitori de cafea
35. Servicii de vânzare online cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de comenzi online, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru cafea și
produse din cafea.

───────

(210) M 2020 03470
(151) 26/05/2020
(732) PHG MEDIA INVEST SRL,

STR. FRUMOASA NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010985,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REALITATEAFM.NET

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

35. Publicitate, publicitate televizată, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
38. Transmisie TV prin internet, servicii de
radiodifuziune prin internet.
42. Întreținere de site-uri web, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți.

───────

(210) M 2020 03472
(151) 26/05/2020
(732) Stefarimed Bucuresti Srl, STR.

DELFINULUI NR.1, BL. D16, SC. 1,
AP. 35, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
022351, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Doppler Clinic

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

44. Servicii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, servicii oferite
de clinici medicale, servicii medicale și de
sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
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corpului omenesc, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
și tratamentul bolilor, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților.

───────

(210) M 2020 03473
(151) 26/05/2020
(732) SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

B-DUL. BUCUREŞTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ta-Da! .ro Și
comanda e la ușa ta!

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.12;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 03474
(151) 26/05/2020
(732) MEDIUM-RARE PERSPECTIVE

SRL, STR. VANATORILOR
NR. 46, B9, JUDEȚUL ILFOV,
MOGOȘOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

medium-rare kitchen & more

(531) Clasificare Viena: 11.01.25; 26.11.01;
26.11.11; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
8. Cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), oale de turnătorie.
21. Site de bucătărie, ustensile de bucătărie,
oale de gătit, suporturi pentru oale, oale pentru
gătire lentă (neelectrice).
30. Condimente, condimente alimentare, sosuri
(condimente), mirodenii (condimente).
43. Consiliere în domeniul culinar, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 03477
(151) 26/05/2020
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MT Marius Tuțu inspire
people worldwide

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.23

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri, cleme nazale pentru scafandri
și înotători, mănuși de scafandru, aparate
de respirat sub apă pentru înot subacvatic,
extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03478
(151) 26/05/2020
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

m micci te pun pe jar

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 08.05.01;
01.15.11; 11.01.01; 13.03.07; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.15

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

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

29. Mici (preparate din carne), carne, peste,
pãsãri si vânat, extracte si preparate din carne,
fructe si legume conservate, congelate, uscate si
gãtite, jeleuri, dulceþuri, compoturi, ouã, lapte si
produse lactate, uleiuri si grãsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, fãina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie si cofetãrie,
înghețatã,
miere, sirop de melasã, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, ketchup, maioneza, sos usturoi,
oțet, sosuri, condimente, gheațã.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrãri de birou.

───────


