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Cereri Mărci publicate în 05/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06536 25/09/2020 MARILENA-ȘTEFANIA

SĂPUNARU
CBD2GO

2 M 2020 06788 25/09/2020 ADEPLAST SRL HYDROSEAL BIT

3 M 2020 06789 25/09/2020 OLAC, BECHEANU - SCA Logo Olac, Becheanu SCA

4 M 2020 06790 25/09/2020 PRESTIGIU SPRL PRESTIGIU SPRL

5 M 2020 06791 25/09/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE MOLDOVA SA

Evergent INVESTMENTS

6 M 2020 06792 25/09/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE MOLDOVA SA

7 M 2020 06793 25/09/2020 ASOCIAŢIA BREASLA
CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI

BREASLA CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

8 M 2020 06794 25/09/2020 ASOCIAŢIA BREASLA
CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI

BREASLA CARCIUMARILOR

9 M 2020 06795 25/09/2020 SWAZM SRL SWAZM

10 M 2020 06796 25/09/2020 MIND SOFT MEDIA SRL CDIMAG

11 M 2020 06797 25/09/2020 MEATFATHER S.R.L. the Meatfather

12 M 2020 06798 25/09/2020 IRINA CRISTINA BUJOR
RENATA MACOVEANU
MĂDĂLINA - CRISTINA NEAGU

Taste the Drama

13 M 2020 06799 25/09/2020 PAUL NICOLAU BURSA DE PEȘTE BUCUREȘTI
FISHTODOOR

14 M 2020 06800 25/09/2020 ROSCA LAURENTIU TIGAERU Quasar & Co.

15 M 2020 06801 25/09/2020 S.C. CREATIVE CHANGE S.R.L. Handmade Butic

16 M 2020 06803 25/09/2020 S.C. ART CAFE ARAD S.R.L. Roca Brună Wine Dine
MOMENTS EST. 1902

17 M 2020 06804 25/09/2020 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L.

... oriunde există mașini!

18 M 2020 06805 25/09/2020 S.C. SPRINT CAR
DISTRIBUTION S.R.L.

ANICAR

19 M 2020 06806 25/09/2020 BRANDS INTERNATIONAL SRL El Unico

20 M 2020 06807 25/09/2020 OWL SOLUTIONS SRL adu

21 M 2020 06808 25/09/2020 ADRIAN SIMIONESCU Balango

22 M 2020 06809 25/09/2020 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Afacerea ta CONTează!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06810 25/09/2020 CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Romanian Business Resilience
Network Afacerea ta CONTează!

24 M 2020 06811 25/09/2020 LAURA-TEODORA DINCA ACQUA ALCALINA PURA
VITALITA

25 M 2020 06812 25/09/2020 GHEORGHE-LUCIAN SULTAN AQILA ATAK

26 M 2020 06813 25/09/2020 SC MULTI CONTRAST DESIGN
SRL

MedClyn

27 M 2020 06814 25/09/2020 ANDREEA-VIOLETA MARIN PRETUIESTE VIATA

28 M 2020 06815 25/09/2020 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL SIGNATURE NO.4

29 M 2020 06816 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Chocopico

30 M 2020 06817 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH HIPHOP

31 M 2020 06818 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH CECEBON

32 M 2020 06819 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH MORNING

33 M 2020 06820 25/09/2020 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans OF LONDON KING
SIZE BLUE

34 M 2020 06821 25/09/2020 Dunhill Tobacco of London
Limited

DUNHILL SIGNATURE NO.11

35 M 2020 06822 25/09/2020 AS DENT IMPLANT S.R.L. MIKO DENTAL

36 M 2020 06823 25/09/2020 SADAGRO INTERPROD SRL SADAGRO INTERPROD
FURAJE PENTRU O
CRESTERE ECHILIBRATĂ ȘI
SĂNĂTOASĂ CIORANI

37 M 2020 06824 25/09/2020 BEST ACHIZITII SRL BEST ACHIZITII
www.bestachizitii.ro

38 M 2020 06825 25/09/2020 SUSTENABIL VERDE S.R.L. BOHONIC

39 M 2020 06827 25/09/2020 PASTELL IMPEX S.R.L. Bubu-Still

40 M 2020 06828 25/09/2020 RIM LINE LOGISTIC S.R.L. STRONG BATTERY

41 M 2020 06829 25/09/2020 ZDROVIT ROMANIA SRL Lactovirina

42 M 2020 06830 25/09/2020 MARIUS MIHAIL USCATU

43 M 2020 06832 26/09/2020 ANA ŢALEA 36,6 FEBRĂ DURERE

44 M 2020 06833 26/09/2020 STOOL TECHNOLOGIES SRL Hephaesthus
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(210) M 2020 06536
(151) 25/09/2020
(732) MARILENA-ȘTEFANIA

SĂPUNARU, ȘOSEAUA
COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC.
C, ET. 2, AP. 100, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CBD2GO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11; 26.01.17

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

18. Bagaje de mână, bagaje de călătorie,
borsete pentru bărbați, genți, genți cu două
despărțituri stil doctor (gladstone), genți cu
structură moale, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de mână (poșete), genți de plajă,
genți de pânză, genți de mână pentru bărbați,
genți de umăr, genți de transport universale,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți pentru curieri,
genți pentru cărți, genți pentru gimnastică, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
genți sportive, genți tip sac, gentuțe cosmetice,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, mape (portdocumente), minirucsacuri,
poșete, sacoşe (pungi) personalizate suveniruri,
punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, rucsacuri, rucsacuri de zi, sacoșe
cu șireturi, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe pentru cumpărături, sacoșe pentru
cumpărături cu două roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru provizii,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, săculețe din
piele, pentru ambalat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: bagaje de mână, bagaje
de călătorie, borsete pentru bărbați, genți, genți
cu două despărțituri stil doctor (gladstone), genți
cu structură moale, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de mână (poșete), genți de plajă,

genți de pânză, genți de mână pentru bărbați,
genți de umăr, genți de transport universale,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți pentru curieri,
genți pentru cărți, genți pentru gimnastică,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sportive, genți tip sac, gentuțe
cosmetice, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse
pentru bagaje, mape (portdocumente), mini-
rucsacuri, poșete, sacoşe (pungi) personalizate
suveniruri, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, rucsacuri, rucsacuri de zi,
sacoșe cu șireturi, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
pentru cumpărături cu două roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru
provizii, sacoșe textile pentru cumpărături,
sacoșe reutilizabile pentru cumpărături, săculețe
din piele, pentru ambalat.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, bufete cu
autoservire, restaurante cu autoservire, snack-
baruri, servicii de catering, furnizare de spaţii
pentru festivităţi şi spaţii temporare de birouri
şi reuniuni, servicii de restaurant, bar, cafenea,
pizzerie, localuri de servire a îngheţatei, servicii
de catering si servicii hoteliere, servicii de cazare
temporară, servicii
hoteliere, informare şi consiliere în domeniul
culinar şi gastronomic, consiliere şi informaţii în
materie de bucătărie şi gastronomie.

───────
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(210) M 2020 06788
(151) 25/09/2020
(732) ADEPLAST SRL, STR. ADEPLAST

NR. 164A, COM. BERCENI, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT CORLATESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HYDROSEAL BIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, asfalt, smoală, gudron și
bitum, membrană bituminoasă, carton bituminat
pentru acoperișuri, carton bituminat, compoziții
bituminoase, emulsii bituminoase, smoală și
bitum, asfalt, smoală şi bitum.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 06789
(151) 25/09/2020
(732) OLAC, BECHEANU - SCA, BLV.

CAROL 1 NR. 52, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Logo Olac, Becheanu SCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.01;
07.03.25

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#13138d), gri (HEX #b3b3b3)

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 06790
(151) 25/09/2020
(732) PRESTIGIU SPRL, STR. PLOIEȘTI

NR. 21, AP. 11A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PRESTIGIU SPRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 07.05.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#452C6C), portocaliu (HEX #EF7F1A),
galben (HEX #F7A707), galben (HEX
#FFED00)

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

45. Servicii juridice.
───────
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(210) M 2020 06791
(151) 25/09/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Evergent INVESTMENTS

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2173 C), gri inchis (Pantone
7546 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, servicii economice cu privire la
înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de

informaţii economice cu privire la societăţile
mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţa comerciala referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────
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(210) M 2020 06792
(151) 25/09/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri inchis (Pantone
7546 C), albastru deschis (Pantone
2173 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, servicii economice cu privire la
înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de
informaţii economice cu privire la societăţile

mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţa comerciala referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────
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(210) M 2020 06793
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, 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)

BREASLA CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 24.09.05; 11.01.01; 07.01.03;
07.01.25; 24.01.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06794
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, 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)
BREASLA CARCIUMARILOR

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

35.  Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06795
(151) 25/09/2020
(732) SWAZM SRL, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 11, PARTER, MODUL
23, BIROUL EG 04-36, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
SWAZM

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
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transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de date
stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de
calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
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.

───────

(210) M 2020 06796
(151) 25/09/2020
(732) MIND SOFT MEDIA SRL, STR

I.C. BRĂTIANU NR 20, JUDEȚUL
ALBA, ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

(540)
CDIMAG

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

16. Reprezentări grafice, fotogravuri, figurine din
hârtie, figurine din carton, figurine (statuete) din
papier mâché, figuri din hârtie, desene grafice,
desene (tipărite), decupaje din hârtie, decorațiuni
de perete din hârtie, artă murală din hârtie în 3D,
artă murală din carton în 3d, articole serigrafiate
(tipărituri), acvaforte (gravure), acuarele, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, imagini
(tipărituri), litografii (obiecte de artă), litogravuri,
lucrări de caligrafie, ornamente de hârtie pentru
torturi, picturi, machete arhitecturale, oleografii,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi și
lucrări caligrafice, portrete, reprezentări grafice,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de
picturi, schițe, sculpturi confecționate din hârtie
mestecată, sculpturi ornamentale din papier
mâché, tipărituri (gravure), tipărituri de arte
grafice, ambalaj de cadouri din hârtie, carton sau
plastic, ambalaj de cadouri din hârtie, ambalaj
de carton, ambalaj din plastic, ambalaje din

carton sau din hârtie pentru sticle, ambalaje din
plastic pentru cadouri, ambalaje pentru cadouri,
carton de ambalat, cartoane pentru împachetare,
cutii confecționare din carton ondulat, cutii
confecționate din carton, cutii confecționate din
hârtie, cutii de ambalat din carton, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de transport
realizate din hârtie, cutii din carton, cutii din
hârtie pentru cadouri, cutii pentru ambalat din
carton, cutii pliabile din carton, cutii pliabile
din carton pentru ambalare, etichete din hârtie
pentru cadouri, folie adezivă din plastic pentru
ambalat, folii cu bule de aer pentru ambalat,
funde decorative pentru împachetat din hârtie,
funde din hârtie, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de hârtie sau carton, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, pungi cu mânere
din hârtie, cartom sau plastic pentru ambalat,
pungi de cadou, din hârtie, pentru vin, pungi de
ambalat din hârtie, pungi pentru ambalare din
plastic biodegradabil, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegrdabilă, șervețele din hârtie.
21. Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, cu excepția sticlei pentru construcții, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, boluri pentru decorațiuni
florale, boluri pentru flori, boluri pentru flori
din metale prețioase, capace din plastic pentru
ghivece de flori, capete de stropitori, coșuri
pentru flori, coșuri pentru plante, farfurii și
suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
ghivece de flori, ghivece de ceramică, ghivece
de flori, ghivece de flori din porțelan, ghivece
de flori pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, ghivece din sticlă
pentru flori, glastre pentru plante, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri
de grădină, recipiente pentru compost, de
uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, suporturi pentru
flori, suporturi pentru ghivece de flori, terarii
de apartament (pentru animale), terarii de
apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de flori
din metale prețioase, vaze din lut pentru podea,
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vaze din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru flori,
vaze pentru podea, vaze, nu din metal prețios.
26. Aranjamente de flori artificiale, buchete din
flori artificiale, coroane de flori artificiale, coronițe
artificiale de crăciun, coronițe artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, coroane din flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice , flori
artificiale pentru articole de îmbrăcăminte, flori
de mătase, fructe artificiale, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande artificiale
de crăciun, ghirlande artificiale de crăciun
cu lumini încorporate, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de crăciun.

───────

(210) M 2020 06797
(151) 25/09/2020
(732) MEATFATHER S.R.L., STR. ANA

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

(540)

the Meatfather

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.23; 27.05.25; 29.01.12; 11.01.03;
11.01.25

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────

(210) M 2020 06798
(151) 25/09/2020
(732) IRINA CRISTINA BUJOR,

STR. TRESTIANA 5 NR.
62, BUCUREȘTI, 030472,
BUCUREȘTI, ROMANIA
RENATA MACOVEANU, ȘOS.
COLENTINA NR. 21, BLOC F24,
AP 79, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021155, BUCUREȘTI, ROMANIA
MĂDĂLINA - CRISTINA NEAGU,
BD. 1 DECEMBRIE 1918, BLOC
A2, AP 14, JUDEȚUL BUZĂU,
RÂMNICU SĂRAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
Taste the Drama

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────
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(210) M 2020 06799
(151) 25/09/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP.
46, JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BURSA DE PEȘTE
BUCUREȘTI FISHTODOOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 03.09.01; 03.09.15; 03.09.16;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 102
C), alb, albastru

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

9. Software de calculator descărcabil, sub
formă de aplicaţii pentru aparate electronice şi
telefoane portabile, în special pentru oferte de
prezentare de produse şi de servicii în baze de
date şi pentru plasarea imediată a comenzilor.
29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște.
31. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
vii pentru consum uman.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de pește,
fructe de mare, crustacee și moluște, toate
pentru consum uman, prezentarea produselor

prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
produse alimentare, vânzare prin licitație publică,
desfășurare de vânzări prin licitație, furnizare de
servicii online de licitație, organizare de vânzări
prin licitație, organizarea și coordonarea de
licitații, cotații pentru oferte de licitații, organizare
de licitații virtuale interactive, licitații organizate
prin rețele de telecomunicație, vânzări prin licitații
disponibile pe internet, vânzări prin licitații în
sectorul agricol, oferte pentru licitații online în
numele terților, organizare și coordonare de
licitații pe Internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet.
36. Cotații de bursă, servicii de bursă și
brokeraj, servicii de bursă de mărfuri, servicii
de intermediere la bursă, servicii electronice
pentru bursa de valori, gestionare de valori
cotate la bursă, servicii de informații privind
bursa de valori, furnizare de informații financiare
referitoare la bursa de valori, informații online
despre bursa de valori oferite dintr-o bază de
date electronică sau pe internet.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse în
domeniul alimentaţiei publice, livrare de produse
în domeniul alimentației publice (transport).
42. Dezvoltare și găzduire de platforme
informatice pentru furnizarea de produse şi
prestarea de servicii, în baze de date cu acces
electronic, interactiv, pentru plasarea imediată a
comenzilor, în domeniul alimentaţiei publice, de
catering, al transportului de alimente şi băuturi,
construirea și dezvoltarea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic cu produse
alimentare.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 06800
(151) 25/09/2020
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

Quasar & Co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.15

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeș, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ale acestor materiale sau din materiale
plastice.
24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și de masă.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, tapete murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică, și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 06801
(151) 25/09/2020
(732) S.C. CREATIVE CHANGE S.R.L.,

STRADA PRINCIPALĂ, NR.
546, JUD. ALBA, SARD, ALBA,
ROMANIA

(540)
Handmade Butic

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

14. Bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, bijuterii personale, bijuterii
fantezie, medalioane (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
inele (bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări
(bijuterii), amulete (bijuterii), perle (bijuterii),
bijuterii de damă, pietre sintetice (bijuterii), broșe
decorative (bijuterii), broșe (bijuterii), bijuterii-
pandantive, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii
și bijuterii din plastic, bijuterii pentru cap,
bijuterii din aur, bijuterii fantezie, imitații, imitații
de bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii confecționate
din bronz, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din metale prețioase, lanțuri de bijuterii,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii din materiale semiprețioase,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din aur, ace
bijuterii pentru pălării, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii pentru uz personal, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, broșe placate cu
aur (bijuterii), brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii confecționate din cristal, bijuterii pentru
animale de companie, bijuterii de recunoștință
pentru angajați, talismane (bijuterii) din metale
comune, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, bijuterii
confecționate din perle de cultură, inele
(bijuterii) confecționate din metale neprețioase,
bijuterii fiind articole din metale prețioase,
lanțuri confecționate din metale prețioase
(bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
articole decorative (brelocuri sau bijuterii) pentru
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uz personal, bijuterii sub formă de articole
din pietre prețioase, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), clipsuri ca bijuterii
pentru transformarea cerceilor cu prindere prin
perforare în cercei cu prindere stil clips, agrafe
de cravată, articole de bijuterie care conțin
aur, benzi din fire flexibile purtate ca brățări,
bijuterie din argint veritabil, articole de bijuterie
cu pietre ornamentale, articole de bijuterie
cu pietre prețioase, articole de bijuterie din
lanțuri răsucite, articole de bijuterie placate cu
metale prețioase, articole de bijuterie realizate
din aliaje de metale prețioase, articole de
bijuterie realizate din metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, articole de imitații de
bijuterie, brățări, brățări pentru gleznă, brățări
placate cu argint, brățări fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, brățări din
mărgele, brățări din metale prețioase, butoni de
cămașă, broșe (bijuterie), brățări placate cu aur,
brățări și ceasuri combinate, butoni de manșetă,
butoni de manșetă din aur, butoni de manșetă
din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni de
manșetă placați cu metale prețioase, butoni de
manșetă realizați din metale prețioase și pietre
prețioase, butoni din metale prețioase, butoni din
porțelan, caboșoane, cercei, cercei cu pandantiv,
camee (bijuterii), cercei de aur, cercei de argint,
cercei din metale prețioase, cercei placați cu
argint, diademe, crucifixe ca bijuterii, coliere din
metale prețioase, clipsuri pentru urechi, cercei
rotunzi, cercei placați cu aur, inele de argint,
inele placate cu argint, inele placate cu aur,
inele placate cu metale prețioase, lanțuri de
argint, lanțuri de aur, lanțuri de bijuterie din
metale prețioase pentru brățări de gleznă, lanțuri
de bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
lănțișoare de aur, lănțișoare de aur împletite,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare de bijuterie
pentru gleznă, lănțișoare placate cu aur, lanțuri
de gât, lanțuri din metale prețioase, pandantive,
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub formă
de diademe, ornamente personale de metale
prețioase, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, talismane
pentru brățări, tiare, articole de bijuterie.
35. Servicii de publicitate pentru bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, administrarea
vânzărilor, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de

achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii de
comenzi online, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc la
acoperirea capului, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 06803
(151) 25/09/2020
(732) S.C. ART CAFE ARAD S.R.L.,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
13, JUD. ARAD, ARAD, 310010,
ARAD, ROMANIA

(540)

Roca Brună Wine Dine
MOMENTS EST. 1902

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
405C, Pantone 4645C)

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

43. Servicii de restaurante și cazare temporară.
───────
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(210) M 2020 06804
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L., STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
... oriunde există mașini!

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

1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,
mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────

(210) M 2020 06805
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

S.R.L., STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANICAR

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

1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,
mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────
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(210) M 2020 06806
(151) 25/09/2020
(732) BRANDS INTERNATIONAL SRL,

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 218, BIROUL
1, ET.1, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

El Unico

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7510C)

(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).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06807
(151) 25/09/2020
(732) OWL SOLUTIONS SRL , STR.

FRĂŢIEI NR. 9, JUD. ARAD, ARAD,
310301, ARAD, ROMANIA

(540)

adu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 26.01.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone Dark Blue C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări dem birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2020 06808
(151) 25/09/2020
(732) ADRIAN SIMIONESCU, STR.

ŞERBAN CANTACUZINO NR. 71G,
JUD. ILFOV, SAT CIOFLICENI,
COM. SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)
Balango

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
şi articole de joacă, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă

───────

(210) M 2020 06809
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Afacerea ta CONTează!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,

organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 06810
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Romanian Business
Resilience Network

Afacerea ta CONTează!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260),
roşu (HEX #ef0c0c), alb (HEX #ffffff)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
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analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 06811
(151) 25/09/2020
(732) LAURA-TEODORA DINCA,

STR. SERGHEI VASILIEVICI
RAHMANINOV, NR.76, AP.10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020197,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ACQUA ALCALINA
PURA VITALITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 01.15.15;
29.01.14

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

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

32. Apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă
gazoasă (sifon), apă gazoasă (carbonată),
apă minerală, apă minerală carbogazoasă,
apă minerală aromatizată, apă carbogazoasă
îmbogăţită cu vitamine, apă îmbuteliată, apă
îmbogăţită nutritiv, apă de izvor, apă îmbogăţită
cu minerale, apă minerală alcalină, apă plată,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă cu arome, apă potabilă purificată, apă
minerală şi gazoasă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate în Clasa 32, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate în Clasa 32, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate în Clasa 32
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata şi/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în Clasa 32, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate în Clasa 32, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu produsele desemnate în Clasa
32, prezentarea produselor desemnate în Clasa
32 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic.

───────
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(210) M 2020 06812
(151) 25/09/2020
(732) GHEORGHE-LUCIAN SULTAN,

STR, REPUBLICII NR. 114-116,
SC.A, ET. 2, AP. 6, RUPEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AQILA ATAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.03.12

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizare şi susţinere de concerte, servicii
de discotecă (divertisment), servicii de disc
jockey, servicii de compoziţie muzicalaă,
producţia de muzică, furnizare online de
muzică, nedescărcabilă, furnizare online de
imagini video, nedescărcabile, organizare de
baluri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, prezentarea spectacolelor variate,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
servicii de studiouri de înregistrare, compunerea
de melodii, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii
de pensiuni, servicii de cafenea, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară, servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări, închirierea de cazare
temporară, închirierea corturilor.

───────

(210) M 2020 06813
(151) 25/09/2020
(732) SC MULTI CONTRAST DESIGN

SRL, STR. PROGRESULUI NR.
16, JUD. PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

MedClyn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

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

37. Servicii de placare pereţi şi tavane cu plăci
compozite antibacteriene.

───────

(210) M 2020 06814
(151) 25/09/2020
(732) ANDREEA-VIOLETA MARIN,

STRADA TITU MAIORESCU NR.
34J, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.23,
BLOC M106, SC.4, ETAJ 4,
AP.117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMÂNIA, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PRETUIESTE VIATA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
concepere de material publicitar, crearea de
texte publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare de
concepții de publicitate, dezvoltarea de campanii
promoționale, licitare, postarea de afișe
publicitare, demonstraţii cu produse, asistență
în managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la artişti, servicii de
intermediere comercială, consultanță privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunțuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scop de marketing, producție de material
publicitar, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, marketing, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
strângerea de fonduri caritabile, sponsorizare
financiară, organizarea colectelor monetare,
colectare de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, organizare și coordonare de
activități de divertisment, producție de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări audio-
vizuale, producție de programe de televiziune în
direct, producție de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare și
coordonare concursuri de frumusețe.

───────

(210) M 2020 06815
(151) 25/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

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

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

(540)
DUNHILL SIGNATURE NO.4

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2020 06816
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR. 78, AP. 3,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(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)
Chocopico

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

30. Batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane dulci,
batoane învelite în ciocolată, dulciuri sub
formă de batoane, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane alimentare pe bază de
cereale, batoane de cereale, napolitane învelite
în ciocolată, napolitane.

───────

(210) M 2020 06817
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR. 78, AP. 3,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(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)
HIPHOP

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

30. Bomboane.
───────

(210) M 2020 06818
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR. 78, AP. 3,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(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)
CECEBON

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

30. Bomboane de ciocolată.
───────

(210) M 2020 06819
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR. 78, AP. 3,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(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)
MORNING

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

30. Batoane de ciocolată, batoane de cereale,
batoane învelite în ciocolată, batoane alimentare
pe bază de cereale.

───────
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(210) M 2020 06820
(151) 25/09/2020
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

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

(540)

Rothmans OF LONDON
KING SIZE BLUE

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 24.01.05; 03.01.02; 24.09.05;
24.17.02; 27.05.01; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2020 06821
(151) 25/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

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

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

(540)
DUNHILL SIGNATURE NO.11

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

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

───────

(210) M 2020 06822
(151) 25/09/2020
(732) AS DENT IMPLANT S.R.L.,

STR. TOPOLOVĂȚ NR. 8, BLOC
TD20, SCARA A, ETAJ 6, AP.
40, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MIKO DENTAL

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.11.03; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
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precum: chirurgie dentară, implantologie,
parodontologie, protetică dentară, endodonție,
pedodonție, estetică dentară, profilaxie,
radiografii, evaluare medicală și analize
specifice domeniului, servicii de tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii oferite
de o clinică stomatologică, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 06823
(151) 25/09/2020
(732) SADAGRO INTERPROD SRL,

SAT CIRANII DE JOS NR 1174F,
JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA
CIORANI, SAT CIORANI,,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SADAGRO INTERPROD
FURAJE PENTRU O

CRESTERE ECHILIBRATĂ
ȘI SĂNĂTOASĂ CIORANI

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
356C), galben (Pantone 129C)

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrana ptr animale, produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2020 06824
(151) 25/09/2020
(732) BEST ACHIZITII SRL, BLD.

FERDINAND I, SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021393,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BEST ACHIZITII
www.bestachizitii.ro

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 348C), verde deschis
(Pantone 7737C), galben (Pantone
611C), albastru (Pantone 7711C), negru

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

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

───────
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(210) M 2020 06825
(151) 25/09/2020
(732) SUSTENABIL VERDE S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 21, BL.
27, SC. 2, ET. 4, AP. 35, JUDEȚUL
OLT, BALȘ, OLT, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJ 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOHONIC

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Calendare tipărite pentru Postul Crăciunului,
reproduceri artistice tipărite, felicitări pentru ziua
de naștere, planuri ozalid (tipărituri),
imprimeuri cu desene animate pe hârtie sau
carton, felicitări de Crăciun, carduri de cadouri
din hârtie sau carton, nemagnetice, reproduceri
de artă grafică, reproduceri grafice, cărți poștale
ilustrate, invitații tipărite, felicitări cu mesaje
motivaționale, jurnale (articole tipărite), afișe,
reclame tipărite, panouri publicitare tipărite, din
carton, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
premii imprimate,
calendare tipărite, cartonașe de rețete
imprimate, carduri cu mesaje de mulțumire,
calendare de perete, planșe de perete, produse
de imprimerie, carduri din hârtie, nemagnetice,
hărți tipărite, pixuri și stilouri, blocnotes de
birou, calendare de birou, suporturi de birou
pentru cărți de vizită, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), hărți de
perete ilustrate, planificatoare de perete (articole
de birou), artă murală din carton în 3D, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, figurine din
carton, tiraje de arte grafice, schițe, fotogravuri,
tipărituri (gravuri), decorațiuni de perete din
hârtie, obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice.
21. Glastre pentru plante, vaze pentru podea,
boluri pentru flori, suporturi pentru ghivece
de flori, ghivece de flori, vaze pentru flori,
vaze din sticlă pentru podea, vaze din sticlă,
suporturi pentru flori, suporturi pentru pentru

plante (pentru aranjamente florale), vaze, vaze,
nu din metal prețios, stropitori, perii de baie,
perii, perii de curățare, perii pentru igienă
personală, perii pentru animale de companie,
perii pentru spălarea veselei, distribuitoare de
săpun, dispozitive pentru săpun lichid, perii
pentru păr, periuțe de dinți manuale, dozatoare
de săpun, suporturi pentru bureți.
25. Combinezoane pentru bebeluși,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, halate de baie,
bluze, blugi, bluzoane, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni cargo, cămăși
stil sport, pantaloni sport, ținută stil casual,
jachete, cămăși din catifea reiată, pantaloni de
catifea cord, eșarfe pentru bărbați, bluze scurte,
pantaloni pentru ciclism, jeanși denim, rochii
lungi de seară, hanorace cu glugă, chimonouri,
egări (pantaloni), pantaloni de pijama, izmene,
tricouri polo, pulovere tip polo, pijamale, cămăși,
pantaloni scurți, pantaloni de zăpadă, geacă de
snow-board, pantaloni de snow-board, pantaloni
de trening, pulovere, pantaloni pentru yoga,
tricouri pentru yoga, maiouri de yoga, șosete
pentru yoga, articole pentru acoperirea capului,
articole de îmbrăcăminte, pantaloni.
40. Imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, pentru uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
gravarea de sigilii, servicii de gravare a
plăcuțelor cu nume, servicii de gravare pentru
ștampile de cauciuc, servicii de gravare
pentru ștampile, inscripționarea panourilor
indicatoare, copiere heliografică, imprimare în
relief personalizată a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, imprimare de motive
pentru terți, imprimare digitală, imprimare de
fotografii, fotogravare, imprimare de fotogravuri,
imprimare, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, tipărire ștampile, imprimarea tricourilor,
transfer de imprimări fotografice.

───────
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(210) M 2020 06827
(151) 25/09/2020
(732) PASTELL IMPEX S.R.L.,

BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
ROMANIA

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

(540)

Bubu-Still

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.19

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

12. Cărucioare pentru copii.
20. Premergătoare pentru copii.
28. Triciclete pentru copii (jucării).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru cărucioare pentru copii, premergătoare
pentru copii, triciclete pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cărucioare pentru copii,
premergătoare pentru copii, triciclete pentru
copii, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
agenție de import și export în legătură cu

cărucioare pentru copii, premergătoare pentru
copii, triciclete pentru copii.

───────

(210) M 2020 06828
(151) 25/09/2020
(732) RIM LINE LOGISTIC S.R.L.,

ALEEA CU PLOPI, NR. 10C,
AP. 13, JUDETUL TIMIS, SAT
GIROC, COMUNA GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

STRONG BATTERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.15.03; 15.09.02

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, baterii
pentru automobile, baterii, baterii reîncărcabile,
baterii pentru vehicule.

───────
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(210) M 2020 06829
(151) 25/09/2020
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL, NR. 13-17,
BUCURESTI, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Lactovirina

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
detergenți, produse de curățat, detergenți de uz
menajer, lichide degresante, lichide de curățare,
lichid de spălare, odorizante de casă, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
decapante, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, produse de curățare pentru vehicule,
produse pentru spălare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, săpun
praf, săpun de uz casnic, substanțe degresante,
uleiuri de curățare, articole de parfumerie și
odorizante, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,
creme de masaj, nemedicinale, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,

unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical și preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, pastă de dinți
medicamentoasă, aliaje dentare, benzi adezive
pentru proteze dentare, ceară dentară, cauciuc
de uz dentar, ceară pentru mulaje dentare, apă
de gură pentru uz medical, apă medicinală de
gură, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, ape de gură medicinale
împotriva cariilor, ape de gură de uz medical, ape
de gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, casete pentru
uz farmaceutic, casete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
25/09/2020-26/09/2020

mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale , remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospatarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru
slăbit, băuturi (suplimente dietetice), lactoză,
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,

preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────

(210) M 2020 06830
(151) 25/09/2020
(732) MARIUS MIHAIL USCATU,

STR. C.C.ARION, NR. 8, AP. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011082,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.19
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, îngrijire medicală, servicii de asistenţă
medicală, servicii de evaluare medicală, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06832
(151) 26/09/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

36,6 FEBRĂ DURERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.01.23

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul online, servicii de comert cu
ridicata, furnizare de informații comerciale

consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenții de import și
export, servicii de mediere și negociere în
afaceri, servicii de comenzi (vânzare), servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (servicii de achiziții pentru terți),
servicii de abonament, relaţii publice, închirierea
spaţiului publicitar, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 06833
(151) 26/09/2020
(732) STOOL TECHNOLOGIES SRL,

STR. COTU MIC NR. 17, JUD.
TIMIS, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Hephaesthus

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

12. Drone civile, drone cu cameră.
37. Întreținere și reparații de drone.

───────


