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Cereri Mărci publicate în 02/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03793 25/06/2020 CRISTINA ALICE PELES EXIA

2 M 2020 03803 25/06/2020 FABRICA OSPITALITATII SRL PUIU' MAMII

3 M 2020 03804 25/06/2020 FABRICA OSPITALITATII SRL PUIUL MAMII

4 M 2020 03805 25/06/2020 FABRICA OSPITALITATII SRL PUIUL MAMEI

5 M 2020 04271 25/06/2020 SC EXCALIBUR LOCUL
CAVALERILOR SRL

Philip AND ROSES

6 M 2020 04321 25/06/2020 ASL BEST PROACTIV SRL ASL

7 M 2020 04325 25/06/2020 CORECT 2000 SRL PESTMAN

8 M 2020 04326 25/06/2020 INSIDER SRL EDISTAR Tu alegi, de restul de
ocupam noi!

9 M 2020 04327 25/06/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL IKAKU

10 M 2020 04328 25/06/2020 CRISTINA NICOLAE ProVedere

11 M 2020 04329 25/06/2020 INTELLIGENT MARKETING
SOLUTIONS SRL

intelliSec

12 M 2020 04330 25/06/2020 CRISTIAN BĂDÎRCEA HEALTH2O

13 M 2020 04332 25/06/2020 SC YELLOWTICKETS SRL WINE TRIPS ROMANIA

14 M 2020 04333 25/06/2020 DSSC SECURITY SISTEM SRL DSSC SECURITY

15 M 2020 04334 25/06/2020 NUTRIENTO CEREAL SRL nutriento YOUR DOSE OF
WHAT MATTERS

16 M 2020 04336 25/06/2020 DUCOS TRADING SRL nextmed INTEGRATOR

17 M 2020 04337 25/06/2020 S.C. EVITA 2001 S.R.L. OSCAR CLASS

18 M 2020 04338 25/06/2020 S.C. EVITA 2001 S.R.L. TITAN DEKOR

19 M 2020 04339 25/06/2020 S.C. EVITA 2001 S.R.L. PASION DEKOR

20 M 2020 04340 25/06/2020 S.C. ML MEDIA PUBLICITY
S.R.L.

Aroa Beach MAMAIA

21 M 2020 04341 25/06/2020 IOAN ISTRATE TRANSALPINA RESIDENCE

22 M 2020 04342 25/06/2020 LNK SYSTEMS MUNTENIA SRL LIR SERVICES

23 M 2020 04343 25/06/2020 MOVEMENT TEAM SRL WINNERS OPEN

24 M 2020 04344 25/06/2020 BIBORTENI AQUA SRL BIBORȚENI FORTE

25 M 2020 04345 25/06/2020 PETRU COSMIN CIOBOTĂ d3po7

26 M 2020 04346 25/06/2020 BIBORTENI AQUA SRL BIBORȚENI PLATĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 04347 25/06/2020 SC VIILE BUDUREASCA SRL ROYAL MAIDEN

28 M 2020 04348 25/06/2020 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

BEGA BULEVARD

29 M 2020 04349 25/06/2020 S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

DARK MAIDEN

30 M 2020 04350 25/06/2020 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Festivalul Inimilor

31 M 2020 04351 25/06/2020 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Ziua Timisoarei

32 M 2020 04353 25/06/2020 S.C. C&A GREEN CONSULT
S.R.L.
CARLETA SIMONA HRISTEA
ANCA MARIA HRISTEA

SAFOsmart Save Earth's Food!

33 M 2020 04354 25/06/2020 S.C. PADIEX S.R.L. P (x)

34 M 2020 04355 25/06/2020 GUIMAN UDUDEC SCA PrivacyON data protection | IP |
e-comm

35 M 2020 04356 25/06/2020 SC STOMART BE SMART SRL stomart ALWAYS BETTER
TOGETHER

36 M 2020 04357 25/06/2020 SC RINGHEL TEAM SRL P

37 M 2020 04358 25/06/2020 HOTEL DEALS CONSULTING
SRL

PRIVATE TRAVEL BUSINESS

38 M 2020 04359 25/06/2020 NOVARTIS AG ZAGEBRIN

39 M 2020 04360 25/06/2020 NOVARTIS AG BRINOQUA

40 M 2020 04361 25/06/2020 NOVARTIS AG BIXODALAN
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(210) M 2020 03793
(151) 25/06/2020
(732) CRISTINA ALICE PELES, STRADA

AVANTULUI NR. 3, BL.19. SC.
A, AP.10, JUD. COVASNA,
SF. GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

EXIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.14; 02.03.16; 26.01.14

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 03803
(151) 25/06/2020
(732) FABRICA OSPITALITATII SRL, BD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUIU' MAMII

(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03804
(151) 25/06/2020
(732) FABRICA OSPITALITATII SRL, BD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUIUL MAMII

(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03805
(151) 25/06/2020
(732) FABRICA OSPITALITATII SRL, BD.

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 4, ET. 8,
AP. 141, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PUIUL MAMEI
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(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04271
(151) 25/06/2020
(732) SC EXCALIBUR LOCUL

CAVALERILOR SRL, STR.
PRINCIPALĂ NR. 677, JUDEȚUL
MUREȘ, ERNEI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Philip AND ROSES

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la flori, organizare de expoziții de flori
în scopuri comerciale sau publicitare.
39. Livrarea de flori.
44. Aranjamente florale, închiriere de flori.

───────

(210) M 2020 04321
(151) 25/06/2020
(732) ASL BEST PROACTIV SRL, STR.

ION BERINDEI NR. 5, BL. OD21B,
SC. E, ET. 6, AP. 204, CAMERA
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ASL

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

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben,
gri

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

5. Preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, preparate pentru distrugerea
şoarecilor, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, preparate împotriva
moliilor, hărtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, hârtie împotriva moliilor, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor, insecticide, otravă pentru
şobolani, dezinfectanţi, săpun dezinfectant,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru purificarea și odorizarea
aerului.
11. Brichete cu gaz, brichete pentru aprinderea
gazului, brichete pentru lumânări, brichete
piezoelectrice (altele decât pentru fumători),
brichete piroforice, altele decât cele pentru
fumători, brichete din ceramică folosite la grătare
(neinflamabile), becuri, becuri electrice, lanterne
electrice, lanterne de buzunar.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic:
benzi adezive, benzi de lipit pentru papetărie,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
lipici pentru latex utilizat în papetărie sau menaj,
lipici sub formă de creioane, lipici cu sclipici,
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pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic
pentru ambalat.
17. Benzi adezive, altele decât pentru papetărie
şi pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, benzi
izolatoare, benzi adezive texturate, materiale
izolatoare pentru cabluri și pentru reţelele
electrice, hârtie izolatoare.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic
sau de bucătărie, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, cârlige de rufe, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, ștergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), șervete de
bucătărie, lavete cu fibră abrazivă / lavete pentru
curăţare, deşeuri din bumbac pentru curăţat,
farfurii de unică folosinţă, ustensile pentru şters
praful de pe mobilă, capcane pentru insectele
zburătoare, capcane pentru şoareci și șobolani.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare orale
pentru fumători, articole pentru fumători, în
special brichete pentru fumători și chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, 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.

───────

(210) M 2020 04325
(151) 25/06/2020
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
PESTMAN

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

5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, pesticide de uz casnic.

───────

(210) M 2020 04326
(151) 25/06/2020
(732) INSIDER SRL, STR. STEFAN

MIHAILEANU NR. 59, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

EDISTAR Tu alegi, de
restul de ocupam noi!

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 24.15.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04327
(151) 25/06/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
IKAKU

(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,
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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04328
(151) 25/06/2020
(732) CRISTINA NICOLAE, STR.

PAHARNICULUI NR. 11, BL. 43,
AP. 38, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011384, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ProVedere

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

44. Servicii de oftalmologie.
───────

(210) M 2020 04329
(151) 25/06/2020
(732) INTELLIGENT MARKETING

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

(540)

intelliSec

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, măști cosmetice, măști de
față pentru toaletă, măști cosmetice de curățare
pentru față.
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 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, extinctoare, măști
de protecție, măști pentru respirație, măști
protectoare pentru filtrarea aerului, măști
antipoluare pentru protecție respiratorie, măști
de protecție pentru muncitori, măști de protecție
împotriva prafului, filtre pentru măști respiratorii
(non-medical), măști de protecție a feței pentru
muncitori.
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, măști
chirurgicale, măști medicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști de uz chirurgical, măști
utilizate de personalul medical, măști respiratorii
de uz medical, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști sanitare de uz medical,
măşti sanitare de uz medical, măști faciale de
protecție pentru uz stomatologic, măști nazale
(de protecție) pentru uz stomatologic, măști de
protecție respiratorie de uz chirurgical, măști
faciale de protecție pentru uz medical, măști
nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști chirurgicale cu filtru de
înaltă protecție, măști de față transparente
pentru personalul medical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
respiratorie confecționate din materiale nețesute
de uz medical, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute pentru
uz chirurgical, măști de protecție utilizate

de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măști de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical.
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 04330
(151) 25/06/2020
(732) CRISTIAN BĂDÎRCEA, STR.

GÎRLESTI NR. 98A, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, 200778, DOLJ,
ROMANIA

(540)

HEALTH2O

(531) Clasificare Viena: 19.01.04; 01.15.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
11. Filtre de apă, filtre pentru apă potabilă, filtre
de apă pentru robinet de uz casnic.

───────
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(210) M 2020 04332
(151) 25/06/2020
(732) SC YELLOWTICKETS SRL, SOS.

TUDOR VLADIMIRESCU, NUMAR:
309, JUD. ILFOV, DOMNESTI,
077090, ILFOV, ROMANIA

(540)

WINE TRIPS ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
11.03.02; 07.01.24; 26.11.13; 01.15.15;
29.01.15

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

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

35. Publicitate, administrație comercială.
41.  Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04333
(151) 25/06/2020
(732) DSSC SECURITY SISTEM SRL,

STRADA SOHODOL NR. 11, CAM.
1, JUD. BRASOV, ZARNESTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DSSC SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.09.04

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

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

───────

(210) M 2020 04334
(151) 25/06/2020
(732) NUTRIENTO CEREAL SRL,

STRADA INTRE LACURI NR. 10,
ET. 1, AP. 13, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

nutriento YOUR DOSE
OF WHAT MATTERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:RGB 134193163
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, arahide crocante.
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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, iaurt
îngheţat, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, aperitive (tartine-produse de patiserie),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți sărați
din orez, biscuiți umpluți cu brânză, clătite,
fulgi (din cereale), fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, fulgi pita, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate pe
bază de porumb, mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri preparate pe bază
de orez, terci de dovleac (hobakjuk), turte
din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
găluște de orez, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
alimente pe bază de cacao, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, amestecuri de ciocolată
caldă, produse de cofetărie pe bază de arahide,
arome pe bază de ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe bază

de ginseng, dulciuri înghețate pe băț, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
ingrediente pentru prepararea dulciurilor, jeleuri
de fructe (cofetărie), produse alimentare care
conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale
care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată, rulouri
cu scorțișoară(produse de cofetărie), specialități
de patiserie, spume de ciocolată, spume de
desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), tiramisu, vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, citronadă, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, concentrate pentru
preparat băuturi de fructe, concentrate utilizate
în prepararea băuturilor răcoritoare, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru limonadă, preparate
dizolvabile pentru prepararea băuturilor, produse
pentru fabricarea de sifon, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, colectarea și
sistematizarea datelor de afaceri, actualizarea
informațiilor comerciale într-o bază de date
computerizată, analiza afacerilor comerciale,
analiza comercială a pieței, analiza
comportamentului companiei, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, analiza
informațiilor de afaceri, analiza prețului de
cost, analiza profitului rezultat din activitate,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiza statisticilor de afaceri, analiza tendințelor
de afaceri, analiza tendințelor de marketing,
analize cost-beneficiu, analiză a prețului de cost
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pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, analiză de previziuni
economice în scopuri comerciale, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiză
strategică a activității economice, asistență,
consiliere și consultanță privind analiza
comercială, căutări privind informațiile despre
companie, efectuarea de studii interne privind
comunicările comerciale, estimări și evaluări
de afaceri în materie de aspecte comerciale,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), furnizare de informații
comerciale prin rețele informatice globale,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, analiză de afaceri, cercetare
și servicii de informare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, restaurant.

───────

(210) M 2020 04336
(151) 25/06/2020
(732) DUCOS TRADING SRL, STR.

JOHANN STRAUSS NR. 2A,
ET. 3, CAMERA 5A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

nextmed INTEGRATOR

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
326C), negru (Pantone 447C)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, articole
ortopedice, materiale de sutură.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale.

───────
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(210) M 2020 04337
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, 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)

OSCAR CLASS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (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 04338
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, 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)

TITAN DEKOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

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

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (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).

───────
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(210) M 2020 04339
(151) 25/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, 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)

PASION DEKOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
portocaliu, mov, roz, albastru

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (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 04340
(151) 25/06/2020
(732) S.C. ML MEDIA PUBLICITY

S.R.L., STR. PINULUI NR. 51A,
JUD. CONSTANTA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA – AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., BDUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, AP.31,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Aroa Beach MAMAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
43. Servicii de alimenție publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04341
(151) 25/06/2020
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI CONSILIER
IN PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. TRAIAN NR. 29E, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

TRANSALPINA RESIDENCE
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(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04342
(151) 25/06/2020
(732) LNK SYSTEMS MUNTENIA SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 18, SAT
MINJINA, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VOINESTI, 137525,
ROMANIA

(540)
LIR SERVICES

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

42. Consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații în domeniul IT, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației (IT).

───────

(210) M 2020 04343
(151) 25/06/2020
(732) MOVEMENT TEAM SRL, STR.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 56, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

WINNERS OPEN

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
394 C), albastru (Pantone 321 C), gri
(Pantone 622 C)

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

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

───────

(210) M 2020 04344
(151) 25/06/2020
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BIBORȚENI FORTE

(531) Clasificare Viena: 06.19.01; 25.01.19;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:indigo, albastru,
roșu, gri, alb

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborțeni.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04345
(151) 25/06/2020
(732) PETRU COSMIN CIOBOTĂ

, STR. PRIETENIEI NR. 25,
AP. 19, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540438, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
d3po7

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

42. Software (programare).
───────

(210) M 2020 04346
(151) 25/06/2020
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA
, BARAOLT, COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BIBORȚENI PLATĂ

(531) Clasificare Viena: 06.19.01; 25.01.19;
27.05.02; 29.01.14

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

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborțeni.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04347
(151) 25/06/2020
(732) SC VIILE BUDUREASCA SRL,

COMUNA GURA VADULUI NR.
472, JUDEȚUL PRAHOVA, *,
107300, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
ROYAL MAIDEN

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

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

(210) M 2020 04348
(151) 25/06/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
BEGA BULEVARD

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

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).

───────
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(210) M 2020 04349
(151) 25/06/2020
(732) S.C. VIILE BUDUREASCA

S.R.L., GURA VADULUI NR. 472,
JUD. PRAHOVA, *, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
DARK MAIDEN

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

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

(210) M 2020 04350
(151) 25/06/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Festivalul Inimilor

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 26.05.01; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.12

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

clase:
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 04351
(151) 25/06/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Ziua Timisoarei

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06

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

clase:
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).

───────
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(210) M 2020 04353
(151) 25/06/2020
(732) S.C. C&A GREEN CONSULT

S.R.L., STR. NEAGOE VODĂ NR.
6, BL. 6, SC. B, ET. 1, AP. 6, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600210, BACĂU,
ROMANIA
CARLETA SIMONA HRISTEA,
STR. NEAGOE VODĂ NR. 6,
BL. 6, SC. B, ET. 1, AP. 6, JUD.
BACĂU , BACĂU, 600210, BACĂU,
ROMANIA
ANCA MARIA HRISTEA, STR.
PRIETENIEI NR. 7, SC. B,
PARTER, AP. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600217, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SAFOsmart Save
Earth's Food!

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
29.01.07; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
01.05.01; 01.05.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728 C), verde (Pantone 36 C), galben
(Pantone 124 C, Pantone 012 C,
Pnatone 1235 C), negru (Pantone 110
C), maro (Pantone 1605 C, Pantone
161 C)

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

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

───────

(210) M 2020 04354
(151) 25/06/2020
(732) S.C. PADIEX S.R.L., STR. CALEA

OBCINELOR NR. 9, BL. T43, SC.
A, ET. 5, AP. 17, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

P (x)

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

clase:
35. Cercetări pentru afaceri, consultanță în
afaceri.
36. Afaceri imobiliare, servicii de împrumut
pentru comercianți în scopul finanțării flotei auto.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2020 04355
(151) 25/06/2020
(732) GUIMAN UDUDEC SCA, BD.

AVIATORILOR NR. 47, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011853,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PrivacyON data
protection | IP | e-comm

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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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.
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 04356
(151) 25/06/2020
(732) SC STOMART BE SMART SRL,

STR. CRONICAR MUSTEA, NR. 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, ROMANIA

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

(540)

stomart ALWAYS
BETTER TOGETHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.16

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri de sport,
pantofi şi ghete de sport, bandane, jambiere,
sepci,
hanorace, pantaloni.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04357
(151) 25/06/2020
(732) SC RINGHEL TEAM SRL, STR.

MUREŞANA NR. 8, BL. 58 A, SC.
1, AP. 15, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031843, ROMANIA

(540)

P

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.13.25

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

clase:
9. Software, softuri educative, software utilitar,
aplicații software, software mobil, software
bancar, software interactiv, software multimedia,
software integrat, software adaptabil, software
educațional, software științific, software pentru
gestiunea documentelor, software de asistență.

───────
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(210) M 2020 04358
(151) 25/06/2020
(732) HOTEL DEALS CONSULTING

SRL, STR. A. I. CUZA, NR. 27,
BIROUL NR. 3, BL. S6, ET. P,
JUDETUL OLT, SLATINA, 031625,
OLT, ROMANIA

(540)

PRIVATE TRAVEL BUSINESS

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

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04359
(151) 25/06/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZAGEBRIN

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 04360
(151) 25/06/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BRINOQUA

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 04361
(151) 25/06/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BIXODALAN

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────


