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Cereri Mărci publicate în 04/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00471 26/02/2020 YILMAZ YILDIRIR CRACKY COVRIG DREPT

2 M 2020 01004 26/02/2020 ASOCIATIA CULTURALA IANCU
TUCARMAN SI MARIA POP

ASOCIATIA CULTURALA IANCU
TUCARMAN SI MARIA POP

3 M 2020 01429 26/02/2020 WERKLAND TOOLS SRL Werkland

4 M 2020 01479 26/02/2020 GABRIELA IONIŢĂ HERA Cosmetics

5 M 2020 01480 26/02/2020 RIN FOOD&BAR SRL ZORA

6 M 2020 01481 26/02/2020 ALEXANDRU REMUS
VATASELU

MEGALIFT

7 M 2020 01482 26/02/2020 DRAGOŞ-ANDREI MACARIN-
NĂPRUIU

TMA THE MONEY ADVISOR

8 M 2020 01483 26/02/2020 STELIAN BANCILA PAUL STÂNGĂ

9 M 2020 01484 26/02/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ
- REGIONALĂ DE SPORT
COLUMBOFIL

10 M 2020 01485 26/02/2020 VASILICA-LOREDANA PREDOI Queen Beauty

11 M 2020 01486 26/02/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MSE

MAROSVÁSÁRHELYI SE

12 M 2020 01487 26/02/2020 CRISTIAN-LUCIAN
MARINESCU

C faci

13 M 2020 01488 26/02/2020 CRISTIAN-LUCIAN
MARINESCU

Ce faci

14 M 2020 01489 26/02/2020 SC MONTANA MANAGEMENT
SRL

ES CO BAR POWERED BY
MONTANA MANAGEMENT
ESPRESSO COCKTAIL BAR

15 M 2020 01490 26/02/2020 SC SOFTECH SRL SOFTECH

16 M 2020 01491 26/02/2020 SC SOFTECH SRL CODESPRING

17 M 2020 01492 26/02/2020 SCAUNASU ALINA-MARIA GORJ Online

18 M 2020 01493 26/02/2020 ROOF HOME DESGIN SRL Roof Home Design

19 M 2020 01496 26/02/2020 TRAVELIO GROUP ROMANIA
SRL

travelio ROMANIA

20 M 2020 01497 26/02/2020 CORRADO CAZACU CLINICA DE CHIRURGIE
ORALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DR. CAZACU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 01498 26/02/2020 CORRADO CAZACU Asociația Stomatologilor

Specializați în Chirurgie Orală și
Implantologie

22 M 2020 01499 26/02/2020 NORDIS MANAGEMENT SRL NORDIS

23 M 2020 01500 26/02/2020 REPUBLICA BIO SRL mediplant

24 M 2020 01501 26/02/2020 APIS SRL CRONICA APICULTORULUI

25 M 2020 01502 26/02/2020 APIS SRL REVISTA STUPINA

26 M 2020 01503 26/02/2020 SC EUROINVEST PROTECT
TSA SRL

T.S.A. PROTECT

27 M 2020 01504 26/02/2020 ANDREW-EDWARD NEDELCU A

28 M 2020 01505 26/02/2020 IOANA-ALEXANDRA
CIORTEANU

VITAMINGO

29 M 2020 01506 26/02/2020 DIVERS SEO MARKET SRL Pro Intense

30 M 2020 01507 26/02/2020 DAN BADUNA Business Intelligence achieving
together

31 M 2020 01508 26/02/2020 IONUȚ-CĂTĂLIN FLOREA UMAMI

32 M 2020 01509 26/02/2020 PATRU RALUCA-CRISTINA Soarbe Zeamă

33 M 2020 01511 26/02/2020 ERS PRODUCTION S.R.L. ersproduction

34 M 2020 01512 26/02/2020 ERS PRODUCTION S.R.L. PRAHOVA ECONOMICĂ

35 M 2020 01513 26/02/2020 MIHAI-GABRIEL LEONTE FAIN

36 M 2020 01514 26/02/2020 SC RADA PERFUMERY SRL RADA

37 M 2020 01515 26/02/2020 GABRIELA-CRISTINA
PUSCAŞU

INTERACTIV, CU CRISTINA
DALLAS

38 M 2020 01516 26/02/2020 GABRIELA-CRISTINA
PUSCAŞU

CRISTINA DALLAS

39 M 2020 01517 26/02/2020 Claudiu-Lucian Ispas
Gheorghita Ilie

#ashtag Central

40 M 2020 01518 26/02/2020 OVIDIU BRAD ALVERNA imobiliare

41 M 2020 01519 26/02/2020 INAIS PRODUCTION SRL INAIS

42 M 2020 01520 26/02/2020 PRAVALIA ANIMALELOR SRL PRĂVĂLIA ANIMALELOR

43 M 2020 01521 26/02/2020 DIANA IOANA PÎRJE Divine Beauty by Diana discover
your magic beauty

44 M 2020 01522 26/02/2020 ALINA ANDREEA ZAMFIRESCU Zaalin

45 M 2020 01523 26/02/2020 BRUSH AND GO OFFICE SRL SHOOTING STARS

46 M 2020 01524 26/02/2020 SC ZDROVIT ROMANIA SRL FEROPTIM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2020 01525 26/02/2020 BALOGH TIBOR SZENTKIRÁLY

48 M 2020 01526 26/02/2020 BALOGH TIBOR AQUA GARDEN
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(210) M 2020 00471
(151) 26/02/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
CRACKY COVRIG DREPT

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2020 01004
(151) 26/02/2020
(732) ASOCIATIA CULTURALA IANCU

TUCARMAN SI MARIA POP,
DRUMUL TABEREI NR. 59, BL.
TD48, ET. 6, AP. 41, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ASOCIATIA CULTURALA
IANCU TUCARMAN

SI MARIA POP

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.04.24;
27.05.01; 27.05.09

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

clase:

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

───────

(210) M 2020 01429
(151) 26/02/2020
(732) WERKLAND TOOLS SRL, STR.

LUGOJULUI NR. 1D, JUD. ARAD,
LIPOVA, 315400, ARAD, ROMANIA

(540)
Werkland

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────

(210) M 2020 01479
(151) 26/02/2020
(732) GABRIELA IONIŢĂ, STR.

PAISESTI DN, NR: 56, JUD.
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
HERA Cosmetics

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, produse cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse cosmetice pentru
unghii, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele).

───────
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(210) M 2020 01480
(151) 26/02/2020
(732) RIN FOOD&BAR SRL, STR.

ADAMCLISI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
ZORA

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

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

───────

(210) M 2020 01481
(151) 26/02/2020
(732) ALEXANDRU REMUS VATASELU,

STR. SUZANA NR. 58, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEGALIFT

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

7. Macarale, macarale mobile, macarale
(aparate de ridicat), macarale fixe și mobile.
12. Camioane industriale, vehicule industriale,
camioane dotate cu funcție de macara.
37. Închirieri de macarale portal, închiriere de
macarale pentru ridicare de încărcături grele.
39. Servicii de mutări internaționale (transport),
servicii privind folosirea macaralelor.

───────

(210) M 2020 01482
(151) 26/02/2020
(732) DRAGOŞ-ANDREI MACARIN-

NĂPRUIU, STR. FRUNTE LATĂ
NR. 3, BL. P16, SC. 1, ET. 6, AP.
21, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TMA THE MONEY ADVISOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 29.01.14

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

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

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

───────

(210) M 2020 01483
(151) 26/02/2020
(732) STELIAN BANCILA, STR. ANTON

BACALBASA NR. 3, BL. 61, AP. 2,
SC. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAUL STÂNGĂ

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

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

───────
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(210) M 2020 01484
(151) 26/02/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL , STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI JUDEŢUL ILFOV , SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ

- REGIONALĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere.
41. Activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01485
(151) 26/02/2020
(732) VASILICA-LOREDANA PREDOI,

STR. REVOLUŢIEI NR. 3, BL. 5,
SC. C, ET. 4, AP. 18, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
Queen Beauty

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01486
(151) 26/02/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV MSE,

STR. SG. MAJ. MIRCEA ROBU
NR. 19/A, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
MAROSVÁSÁRHELYI SE

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

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

───────

(210) M 2020 01487
(151) 26/02/2020
(732) CRISTIAN-LUCIAN MARINESCU,

SPLAIUL UNIRII NR. 45, BL. M15,
SC. C, ET. 5, AP. 87, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
C faci

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Servicii de telecomunicaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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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 01488
(151) 26/02/2020
(732) CRISTIAN-LUCIAN MARINESCU,

SPLAIUL UNIRII NR. 45, BL. M15,
SC. C, ET. 5, AP. 87, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Ce faci

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Servicii de telecomunicaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01489
(151) 26/02/2020
(732) SC MONTANA MANAGEMENT

SRL, STR. JUGURENI NR.
2E, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ES CO BAR POWERED BY
MONTANA MANAGEMENT

ESPRESSO COCKTAIL BAR

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 11.03.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01490
(151) 26/02/2020
(732) SC SOFTECH SRL, STR.

FRUNZISULUI NR. 29, CORP
B, ET. 1, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

SOFTECH

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru servicii de cloud
computing, programe de calculatoare (software
descărcabil), CD-uri şi DVD-uri preînregistrate,
fişiere digitale (podcast), discuri (înregistrări
audio), înregistrări multimedia, cărţi audio,
publicaţii netipărite, date, informaţii, materiale
audio, video şi alte mijloace şi echipamente
multimedia, toate permiţând citirea sau
descărcarea lor de pe o reţea de calculator
sau de pe internet, software de grafică pe
calculator, programe pentru jocuri de calculator,
discuri video cu jocuri , software pentru jocuri
de calculator utilizat pentru jocuri interactive
online, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoane mobile şi
celulare, software pentru jocuri pe calculator,
descărcabil dintr-o reţea globală de calculatoare,
software de calculator pentru administrarea
reţelelor, software de calculator pentru căutare
de date, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, software de calculator
pentru acţionarea de vehicule, programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o

reţea informatică externă, software de calculator
interactiv care furnizează informaţii de navigaţie
şi călătorie, software de proiectare asistată
de calculator, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software
de calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare, software de calculator pentru
prelucrarea de imagini digitale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare printr-o reţea
locală, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software
de calculator pentru monitorizarea utilizării
calculatoarelor şi internetului de către copii,
software de calculator menit să faciliteze
servicii de teleconferinţă, video conferinţă şi
videotelefon, software de calculator pentru
publicitate, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile şi alte
aparate electronice de larg consum, suporturi
de date magnetice care conţin instrucţiuni de
operare şi utilizare stocate în format digital
pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau CD-ROM-uri.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate, servicii de comerţ
de software, consultanţă pentru cercetări şi
studii de piaţă, servicii de publicitate şi
promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, consultanţă privind
publicitatea şi conducerea afacerilor, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare.
42. Cercetare şi dezvoltare de software
informatic, programare pentru calculatoare,
proiectare de programe informatice, furnizarea
de informaţii despre proiectarea şi dezvoltarea
de software, de sisteme şi reţele de calculatoare,
dezvoltarea de soluţii de aplicaţii software de
calculator, proiectare de site-uri web, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare
de sisteme informatice pentru terţi, crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
inteligente şi tablete, control de calitate
şi testare a calităţii, testare de programe
software şi hardware de calculator, testare
de semnale de telecomunicaţii, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, servicii
pentru dezvoltarea de metode de testare,
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice, dezvoltare şi testare
de metode de calcul, de algoritmi şi de
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software, cercetare privind programarea pe
calculator, cercetare privind prelucrarea de date,
dezvoltarea de programe şi de software de
calculator, coordonarea sistemelor de operare
la nivel înalt şi a platformelor cloud, securitate,
protecţie, consultanţă IT, servicii de consiliere
şi asigurare de informaţii, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, elaborare
de software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul serviciilor
de cloud computing, servicii de asistenţă tehnică,
inclusiv servicii de gestionare de infrastructură
de la distanţă şi la faţa locului pentru
monitorizarea, administrarea şi gestionarea
sistemelor publice şi private de IT şi aplicaţii
cloud computing, servicii de software pentru
mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare de
software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate.

───────

(210) M 2020 01491
(151) 26/02/2020
(732) SC SOFTECH SRL, STR.

FRUNZISULUI NR. 29, CORP
B, ET. 1, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CODESPRING

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
29.01.04

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

clase:
9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru servicii de cloud
computing, programe de calculatoare (software
descărcabil), CD-uri şi DVD-uri preînregistrate,
fişiere digitale (podcast), discuri (înregistrări
audio), înregistrări multimedia, cărţi audio,
publicaţii netipărite, date, informaţii, materiale
audio, video şi alte mijloace şi echipamente
multimedia, toate permiţând citirea sau
descărcarea lor de pe o reţea de calculator
sau de pe internet, software de grafică pe
calculator, programe pentru jocuri de calculator,
discuri video cu jocuri , software pentru jocuri
de calculator utilizat pentru jocuri interactive
online, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoane mobile şi
celulare, software pentru jocuri pe calculator,
descărcabil dintr-o reţea globală de calculatoare,
software de calculator pentru administrarea
reţelelor, software de calculator pentru căutare
de date, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, software de calculator
pentru acţionarea de vehicule, programe de
calculator de orice tip, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe înregistrate
pe suport magnetic sau descărcate dintr-o
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reţea informatică externă, software de calculator
interactiv care furnizează informaţii de navigaţie
şi călătorie, software de proiectare asistată
de calculator, software de calculator pentru
controlul accesului la calculatoare, software
de calculator pentru prelucrarea datelor de
comunicare, software de calculator pentru
prelucrarea de imagini digitale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare printr-o reţea
locală, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software
de calculator pentru monitorizarea utilizării
calculatoarelor şi internetului de către copii,
software de calculator menit să faciliteze
servicii de teleconferinţă, video conferinţă şi
videotelefon, software de calculator pentru
publicitate, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile şi alte
aparate electronice de larg consum, suporturi
de date magnetice care conţin instrucţiuni de
operare şi utilizare stocate în format digital
pentru calculatoare şi software de calculator,
îndeosebi pe dischete sau CD-ROM-uri.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), compilarea informaţiilor în baze
de date computerizate, servicii de comerţ
de software, consultanţă pentru cercetări şi
studii de piaţă, servicii de publicitate şi
promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, consultanţă privind
publicitatea şi conducerea afacerilor, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare.
42. Cercetare şi dezvoltare de software
informatic, programare pentru calculatoare,
proiectare de programe informatice, furnizarea
de informaţii despre proiectarea şi dezvoltarea
de software, de sisteme şi reţele de calculatoare,
dezvoltarea de soluţii de aplicaţii software de
calculator, proiectare de site-uri web, servicii
informatice, inclusiv proiectare şi dezvoltare
de sisteme informatice pentru terţi, crearea şi
întreţinerea de site-uri web pentru telefoane
inteligente şi tablete, control de calitate
şi testare a calităţii, testare de programe
software şi hardware de calculator, testare
de semnale de telecomunicaţii, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, servicii
pentru dezvoltarea de metode de testare,
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice, dezvoltare şi testare
de metode de calcul, de algoritmi şi de

software, cercetare privind programarea pe
calculator, cercetare privind prelucrarea de date,
dezvoltarea de programe şi de software de
calculator, coordonarea sistemelor de operare
la nivel înalt şi a platformelor cloud, securitate,
protecţie, consultanţă IT, servicii de consiliere
şi asigurare de informaţii, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii de
inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, dezvoltarea şi elaborarea
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, administrare de servere, servicii de
administrare de site-uri web şi hosting online
pentru terţi, design grafic, proiectare şi design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
servicii de instalare, implementare, întreţinere
şi reparare în domeniul software-ului de
calculator, furnizare de baze de date în
domeniul tehnologiei informaţiei, calculatoarelor
şi sistemelor informatice, consultanţă în ceea ce
priveşte calculatoarele, sistemele de calculator
şi proiectarea de sisteme informatice, elaborare
de software de calculator pentru terţi, planificare
de proiecte tehnice, dezvoltare de materiale
educaţionale pentru terţi în domeniul serviciilor
de cloud computing, servicii de asistenţă tehnică,
inclusiv servicii de gestionare de infrastructură
de la distanţă şi la faţa locului pentru
monitorizarea, administrarea şi gestionarea
sistemelor publice şi private de IT şi aplicaţii
cloud computing, servicii de software pentru
mobilitate, respectiv servicii de dezvoltare de
software pentru aplicaţii mobile, inclusiv soluţii
client, client/server şi de tip cloud, la comandă, la
pachet sau găzduite, cu asistenţă pentru toate.

───────
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(210) M 2020 01492
(151) 26/02/2020
(732) SCAUNASU ALINA-MARIA, STR.

UNIRII, NR. 2, BL. 2, ET. 7, AP. 25,
TÂRGU JIU, JUD. GORJ, GORJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GORJ Online

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01493
(151) 26/02/2020
(732) ROOF HOME DESGIN SRL, SAT

VALEA LUPULUI, STR. GLADIOLEI
NR. 11, CAMERA 1, ETAJ 1, JUD.
IAȘI, COMUNA VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Roof Home Design

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
26.11.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1375C)

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

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

───────
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(210) M 2020 01496
(151) 26/02/2020
(732) TRAVELIO GROUP ROMANIA

SRL, BLD. CORVIN NR. 5 BIS,
BL. 105, SC. A, AP. 3, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
331010, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

travelio ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 03.13.01; 03.13.24

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

clase:
16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului, felicitări ilustrate, hărți geografice,
publicații imprimate, afișe (pancarte), broșuri,
fluturași publicitari, bilete (tichete), calendare,
fotografii, plicuri (papetărie), carduri, carduri
cadou (tipărite) de plată, carduri promoționale
(tipărite), carduri (tipărite) de fidelitate, semne de
carte, carnețele de notițe, cutii din carton sau
hârtie, instrumente de scris, reviste (publicații
periodice), ziare, invitații (papetărie), plase din
hârtie, cataloage, pancarte din carton sau hârtie,
postere, tipărituri.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
software de calculator pentru sisteme de
rezervare, emitere de bilete, gestionarea
pasagerilor, vehiculelor, coletelor, pentru
marketing digital, pentru gestionarea limitelor
de credit și extragerea datelor, software
referitor la domeniile transportului, turismului,
divertismentului și culturii, promovare de
călătorii, publicitate, management comercial,
administrație comercială și lucrări de birou
referitoare la transport, turism, divertisment
și cultură, pregătire, organizare, promovare
și realizare de târguri și expoziții pentru
turism cu scop comercial și publicitar,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
studii de piață, studiere, proiectare și
realizare de material și campanii publicitare
pentru promovarea turismului, organizare,

coordonare și planificare de târguri și
expoziții cu caracter publicitar și comercial,
servicii de publicare de texte publicitare
pentru turism, relații publice și cercetarea
pieței, managementul afacerilor, conducerea și
administrarea afacerilor, recrutarea personalului.
38. Comunicare prin bloguri on-line, servicii
de comunicații prin orice mijloace, servicii de
telecomunicații, distribuție de programe de radio
și televiziune, agenții de presă și de informare,
furnizarea accesului la conținut, site-uri portaluri,
în special oferirea unei aplicații mobile pentru
asistență digitală de călătorie destinată clienților.
39. Servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
organizare, planificare și intermediere de
călătorii, turnee, plimbări, excursii, sejururi,
transport de calatori și bagaje, punere la
dispoziția turiștilor de informații în materie
de excursii și de vizite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii și transport, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie și
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete,
bilete de călătorie și de avion, informații de
călătorie, servicii de informații privind traficul,
furnizare de informații legate de planificare și
de rezervare de călătorii și transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee si excursii, furnizare de informații de
călătorie pentru turiști, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, brokeraj de transport, organizarea
transportului până la și de la hotel, parcarea
vehiculelor, servicii pentru organizarea de
excursii, tururi de vizitare, servicii de ghid pentru
excursii și de excursii, prin retele globale de
calculatoare.
41. Organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
divertisment, activități sportive si culturale,
furnizare de informații cu privire la divertisment
prin intermediul rețelelor informatice mondiale,
servicii de rezervare de divertisment prin
intermediul rețelelor informatice mondiale,
servicii de înscriere, rezervare și achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente de divertisment prin intermediul
rețelelor informatice mondiale, organizarea și
rezervarea excursiilor de vizitare prin rețele
globale de calculatoare, rezervare de locuri
pentru spectacole pentru manifestări culturale
și sportive, rezervare de bilete la muzee și
la alte locații turistice, prin retele globale
de calculatoare, organizare de spectacole, de
manifestări culturale și de manifestări sportive
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pentru promovarea turismului, publicare de
cataloage cu informații privind călătoriile.
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
cazare temporară, intermediere, furnizare și
asigurare cazare și masă, asigurarea de hrană și
băuturi, rezervări de spații de cazare temporară,
servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru cină, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 01497
(151) 26/02/2020
(732) CORRADO CAZACU, ȘOS. MIHAI

BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS, SC. A,
AP. 2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CLINICA DE CHIRURGIE

ORALA ȘI IMPLANTOLOGIE
DR. CAZACU

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 01498
(151) 26/02/2020
(732) CORRADO CAZACU, ȘOS. MIHAI

BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS, SC. A,
AP. 2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Asociația Stomatologilor
Specializați în Chirurgie
Orală și Implantologie

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 26.01.01; 26.01.04;
26.02.07

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2020 01499
(151) 26/02/2020
(732) NORDIS MANAGEMENT SRL,

STR. ANDREI MURESANU NR.
16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NORDIS

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.04.13;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri.
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01500
(151) 26/02/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL , BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
mediplant

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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, dezinfectante.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, Înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01501
(151) 26/02/2020
(732) APIS SRL, STR. GH. BARITIU NR.

32, JUDEŢ ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)
CRONICA APICULTORULUI

(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.

───────
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(210) M 2020 01502
(151) 26/02/2020
(732) APIS SRL, STR. GH. BARITIU NR.

32, JUDEŢ ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)
REVISTA STUPINA

(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.

───────

(210) M 2020 01503
(151) 26/02/2020
(732) SC EUROINVEST PROTECT TSA

SRL, COMUNA MIHAILESTI NR. 4,
JUD. HARGHITA, SAT LIVEZENI,
HARGHITA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

(540)

T.S.A. PROTECT

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 01.01.02;
27.05.02; 27.05.17

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

45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
proprietăţii şi persoanelor, servicii de gardă şi
protecţie.

───────

(210) M 2020 01504
(151) 26/02/2020
(732) ANDREW-EDWARD NEDELCU,

SOS. EROU NICULESCU IANCU
NR. 6, VILA 44, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#231f20), violet (HEX #bb29bb)

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01505
(151) 26/02/2020
(732) IOANA-ALEXANDRA

CIORTEANU, STR. GÎRLEI, BL. 12,
SC. A, ET. 3, AP. 14, JUD. BACĂU,
COMANEŞTI, BACĂU, ROMANIA

(540)
VITAMINGO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 01506
(151) 26/02/2020
(732) DIVERS SEO MARKET SRL,

STR. CALEA CRANGASI NR.54,
SECTOR 6, BUCURESTI, 060345,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pro Intense

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

5. Produse farmaceutice pentru stimularea
erecției, compoziții farmaceutice, produse
farmaceutice homeopate, creme farmaceutice,
preparate farmaceutice, suplimente homeopate.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, publicitate și
reclamă, publicitate în reviste.

───────

(210) M 2020 01507
(151) 26/02/2020
(732) DAN BADUNA, STR. DRUMUL

TABEREI NR. 92, BLOC C7, SC.
H, ET. 3, APT. 289, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Business Intelligence
achieving together

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
inclusiv servicii de abonamente la servicii
de telecomunicații, pentru terți, administrarea

comercială a licențelor produselor și serviciilor
pentru terți, , cercetări pentru afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, expertiză în afaceri,
informații despre afaceri, investigații centru
afaceri, servicii de relocare pentru afaceri,
estimări referitoare la afaceri, asistență în
conducerea și managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de mașini și aparatură
de birou, birouri de plasare, căutare de
sponsorizare, cercetarea pieței, prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
compilarea informațiilor în fișiere electronice,
compilații statistice, consultanță pentru probleme
legate de personal, contabilitate, cronică
publicitară, întocmire de declarații fiscale,
organizare de expoziții și târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, întocmire de extrase
de conturi, facturare, gestionarea de fișiere
informatice, administrarea hotelurilor, închiriere
de material publicitar, închiriere de spații
publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, vânzare la licitație,
servicii de manechine în scop publicitar sau
de promovare a vânzărilor, sondaje de opinie,
recrutare de personal, studii de piață, pregătirea
și publicarea de texte publicitare, publicitate
pentru serviciile incluse în clasele 35, 41
si 45, servicii de revista presei, servicii de
secretariat, gestionarea afacerilor comerciale
pentru serviciile din clasele 35, 41 si 45,
administrație comercială pentru serviciile din
clasele 35, 41 si 45, lucrări de birou pentru
serviciile din clasele 35, 41 si 45, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, outlet-
uri, mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, afisaj,
agenții de import-export, agenții de informații
comerciale, agenții de publicitate, analiza
prețului de cost, difuzare de anunțuri publicitare,
servicii de achiziționare pentru terți, servicii
pentru compararea prețurilor, prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate on-line într-o rețea computerizată,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
relații publice, servicii de promovare a vânzării
de bunuri și servicii ale altora, servicii de
card de loialitate, gestionarea unui program
de reducere pentru a permite participanților să
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obțină reduceri la bunuri și servicii prin utilizarea
unui card de membru cu discount, asistență
pentru societăți comerciale sau industriale
privind coordonarea activităților comerciale,
căutare în fișiere IT (pentru terți), planificarea
și supravegherea dezvoltării organizaționale a
societăților, intermedierea de contracte pentru
terți, privind vânzarea și cumpărarea de mărfuri,
intermedierea de contracte pentru terți, privind
prestarea de servicii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, inclusiv servicii de
publicare, servicii de publicare on-line, punerea
la dispoziția publicului a publicațiilor on-line
nedownloadabile, organizarea și conducerea
de colocvii, conferințe, seminarii, congrese,
workshop-uri, concursuri, simpozioane, cursuri
prin corespondență, servicii de consultanță
pentru orientare profesională, exploatarea
publicațiilor on-line nedescarcăbile, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
formare practică, informații în materie de
educație, învațământ, redactarea de texte, altele
decât textele publicitare, subtitrare, servicii de
traducere, servicii de instruire și învățământ în
domeniul juridic: studiouri de cinema, cluburi
de sănătate (antrenamente de sănătate și
fitness), servicii de animatori, agenții de modele
pentru artiști, organizarea de tombole și loterii,
servicii de casino, cluburi de noapte, închirierea
de decoruri pentru spectacole, servicii de
discotecă, parcuri de distracție, divertisment
radiofonic și televizat, exploatarea sălilor de
jocuri, a terenurilor de golf, servicii de
procesare de imagini digitale, jocuri on-line
într-o rețea de calculatoare, organizarea de
concerte, planificarea de recepții (divertisment),
organizarea de baluri, de concursuri de
frumusețe, informații în materie de recreere,
reprezentații teatrale, rezervarea de locuri
pentru spectacole, producție de spectacole,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, reprezentații teatrale, servicii pentru
organizare de timp liber, furnizarea de servicii
educaționale pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, locuri de joacă pentru copii,
servicii de divertisment pentru copii, servicii
educaționale pentru copii, servicii oferite de o
grădiniță, producția de emisiuni radio și TV.
45.  Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor și persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
inclusiv acordarea de licente pentru programe
de calculator (servicii juridice), investigații cu
privire la antecedentele persoanelor, servicii
de arbitraj, gestionarea drepturilor de autor,

consultanță profesională (juridică) cu privire la
aspecte și probleme juridice, cercetări judiciare,
cercetări juridice, protecție civilă, consiliere în
proprietate intelectuală, servicii de contencios,
înregistrarea numelor de domenii (servicii
juridice), acordarea de licențe de proprietate
intelectuală, mediere, servicii de supraveghere
în materie de proprietate intelectuală, compilarea
de informații legale, servicii de înregistrare
(servicii juridice), furnizarea de servicii juridice,
furnizarea de informații juridice, oferirea de
consiliere juridică în domeniul francizelor, servicii
juridice de anchetă, servicii juridice de cercetare,
servicii de investigații judirice, oferirea de
consultanță, asistență și reprezentare juridică,
servicii juridice, servicii juridice de administrare
a afacerilor, servicii alternative de soluționare
a litigiilor (servicii juridice), servicii de notariat,
servicii oferite de un avocat, servicii oferite de
un cabinet de avocat, preluarea relațiilor cu
autoritațile pentru terți, tutele (asistență legală),
intermediere de know-how juridic (francizare),
servicii de pază și protecție, agenții de detectivi,
servicii funerare, returnare de obiecte găsite,
servicii de agenții matrimoniale, servicii de
agenții de adopție, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, îngrijirea copiilor la domiciliu
( babysitting).

───────

(210) M 2020 01508
(151) 26/02/2020
(732) IONUȚ-CĂTĂLIN FLOREA, STR.

DUNĂREA NR. 8, BLOC L6, SC.
1, ET. 3, APT. 14, JUD. CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
UMAMI

(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).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/02/2020

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

───────

(210) M 2020 01509
(151) 26/02/2020
(732) PATRU RALUCA-CRISTINA, STR.

ALEXANDRU CONSTANTINESCU
NR. 17, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011471,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Soarbe Zeamă

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

29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 01511
(151) 26/02/2020
(732) ERS PRODUCTION S.R.L., STR.

CRISAN NR. 14A, BL. 132C,SC. B,
AP. 29, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ersproduction

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2020 01512
(151) 26/02/2020
(732) ERS PRODUCTION S.R.L., STR.

CRISAN NR. 14A, BL. 132C,SC. B,
AP. 29, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PRAHOVA ECONOMICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01513
(151) 26/02/2020
(732) MIHAI-GABRIEL LEONTE, STR.

VIISOAREI NR. 2, AP. 10, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAIN
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, producţia de muzică, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de studiouri
de înregistrare, compunerea de melodii,
organizarea de spectacole (servicii de impresar).

───────

(210) M 2020 01514
(151) 26/02/2020
(732) SC RADA PERFUMERY SRL, STR.

AUREL SUCIU NR. 10, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
RADA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirirerea panourilor de
afisaj (panouri publicitare), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, demostraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, raspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, marketing
cu public ţintă, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de comerţ prin magazine specializate şi comerţ
online, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărători şi vânzători de bunuri şi

servicii, promovarea vânzărilor pentru terţi,
servicii de vânzare, prezentarea de produse
prin intermediul comunicărilor media, în scopul
comerţului cu amănuntul, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
( exceptând transportul lor) permiţând clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze prin orice
mijloace de vânzare cu amănuntul.
43. Servicii de restaurante, baruri şi cafenele,
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de bucătari personali, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor).

───────

(210) M 2020 01515
(151) 26/02/2020
(732) GABRIELA-CRISTINA PUSCAŞU,

BD. TOMIS NR. 356, BL. TAV4,
SC. B, ET. 7, AP. 51, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
INTERACTIV, CU

CRISTINA DALLAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 01516
(151) 26/02/2020
(732) GABRIELA-CRISTINA PUSCAŞU,

BD. TOMIS NR. 356, BL. TAV4,
SC. B, ET. 7, AP. 51, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
CRISTINA DALLAS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01517
(151) 26/02/2020
(732) Claudiu-Lucian Ispas, BD.

CHISINAU NR. 7, BL. A1, SC.
A, ET. 10, AP. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Gheorghita Ilie, STR. DEALUL
VERDE NR. 9A, COMUNA VIDRA,
JUDEŢ ILFOV, SAT VIDRA, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#ashtag Central

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

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii de
restaurant şi bar, servire de alimente şi
băuturi în restaurante şi baruri, servicii de
bufet, servicii de ceainărie, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2020 01518
(151) 26/02/2020
(732) OVIDIU BRAD, STR. HOREA

NR. 67-73, AP. 24, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400202, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ALVERNA imobiliare

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

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#333333), galben
(HEX=#fde800)

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

36. Evaluări imobiliare , agenții imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare,
agențiile imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, asigurare
de proprietăți imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară
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a proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, închirieri de spa
ții pentru birouri (imobiliare), servicii de
administrare de bunuri imobiliare, furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii de
cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru

închirierea de terenuri, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea și
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
cesiune de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, asigurări, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 01519
(151) 26/02/2020
(732) INAIS PRODUCTION SRL, STR.

ARH. IOAN M. SOCOLESCU
NR. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INAIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01520
(151) 26/02/2020
(732) PRAVALIA ANIMALELOR SRL,

STR. SOLD. TINA PETRE NR. 4,
BL. L 30, SC. 1, AP. 2, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRĂVĂLIA ANIMALELOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.06;
03.01.08

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
pet-hrană animale, medicamente și
suplimente pentru animale, accesorii, cosmetice
pentru animale, (cu excepţia transportului lor)
permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, inclusiv prin intermediul de site-uri web,
servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
44. Servicii veterinare, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/02/2020

(210) M 2020 01521
(151) 26/02/2020
(732) DIANA IOANA PÎRJE, STR.

PASAJUL SCĂRILOR NR. 3,
BL. 89, SCARA A, ET. 6, AP. 27,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Divine Beauty by Diana
discover your magic beauty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 04.02.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi
abrazive, crema de corp, unt de corp, crema
de maini, produse cosmetice exfoliante (scrub)
pentru corp, săruri de baie, ulei de corp, spray de
corp, sclipici folosit în scopuri cosmetice, sapun,
gel de dus, balsam de
buze, ruj si gloss, crema de fata, gel de curatare
şi lotiune de curatare pentru ten, lotiune tonica,
exfoliant
pentru fata, seruri de uz cosmetic, masca de
fata (produs cosmetic), preparate cu amestec de
vitamine de uz cosmetic.

───────

(210) M 2020 01522
(151) 26/02/2020
(732) ALINA ANDREEA ZAMFIRESCU,

STR. DIONISIE LUPU NR. 56, ET.
4, AP. 12, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Zaalin

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

14. Bijuterii, amulete (bijuterii), bijuterii
personale, bijuterii fantezie, lanțuri (bijuterii),
perle (bijuterii), brățări (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), medalioane (bijuterii), bijuterii
cloisonne, coliere bijuterii), bijuterii prețioase,
bijuterii emailate, inele (bijuterii), broșe (bijuterii),
bijuterii-pandantive, ace (bijuterii), camee
(bijuterii), bijuterii din cositor, imitații de
bijuterii, bijuterii fantezie, imitații, pietre sintetice
(bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), bijuterii cu diamante, aur filat (bijuterii),
bijuterii
pentru cap, pietre pentru bijuterii, bijuterii din aur,
bijuterii de damă, lanțuri de bijuterii, cutii pentru
bijuterii, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
bijuterii pentru față, bijuterii pentru copii, bijuterii
de
corp, bijuterii din platină, ace bijuterii pentru
pălării, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii
(montate), cutii pentru bijuterii (montate), bijuterii
confecționate din bronz, ace de rever (bijuterii),
bijuterii
pentru uz personal, bijuterii fabricate din
argint, bijuterii confecționate din plastic,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din
metale semiprețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii confecționate din
cristal, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
confecționate din aur, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale prețioase, imitații
de bijuterii ornamentale, bijuterii din metale
neprețioase, brățări
de identificare (bijuterii), fir de argint (bijuterii),
bijuterii cu pietre prețioase, fire de argint
(bijuterii),
strasuri pentru confecționat bijuterii, bijuterii sub
formă de mărgele, bijuterii confecționate din
pietre
semiprețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, fire din metale prețioase (bijuterii),
bijuterii confecționate din metale prețioase,
broșe placate cu aur (bijuterii), bijuterii
confecționate din metale neprețioase,
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cutii din piele pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, bijuterii placate cu metale
prețioase,
bijuterii din metale prețioase placate, cutii pentru
bijuterii din metale prețioase, casete de bijuterii
din
metale prețioase, casete din metale prețioase
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii din metale
prețioase,
inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, lanțuri confecționate din metale
prețioase (bijuterii),
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fiind articole din metale prețioase, casete
pentru
bijuterii (sipete sau cutii), inele (bijuterii)
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din
perle de cultură, casete de bijuterii (cutii) din
metale prețioase, bijuterii placate cu aliaje din
metale prețioase, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, fir de
sârmă din metale prețioase (bijuterii), ornamente
pentru urechi sub formă de bijuterii, casete
pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, articole decorative (bijuterii)
pentru uz personal, bijuterii sub formă de articole
din pietre prețioase, bibelouri (figurine, statuete)
din metale preţioase.

───────

(210) M 2020 01523
(151) 26/02/2020
(732) BRUSH AND GO OFFICE SRL,

STR. MADRIGALULUI NR.
2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SHOOTING STARS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.01;
21.03.01

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

41. Efectuarea antrenamentelor sportive,
activitati sportive, educatie sportiva, activităţi de
sport si fitness, pregatirea jucatorilor sportivi,
organizarea turneelor sportive, educatie,
divertisment si sport, organizare de evenimente
sportive, competitii
si turnee sportive, servicii de tabere de baschet,
instruire in baschet, organizarea de turnee de
baschet, organizare de
meciuri si demonstratii de baschet.

───────
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(210) M 2020 01524
(151) 26/02/2020
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
FEROPTIM

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01525
(151) 26/02/2020
(732) BALOGH TIBOR, COM.

SÂNCRAIU NR. 138A, JUDETUL
CLUJ, SÂNCRAIU, 407515, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
SZENTKIRÁLY

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01526
(151) 26/02/2020
(732) BALOGH TIBOR, COM.

SÂNCRAIU NR. 138A, JUDETUL
CLUJ, SÂNCRAIU, 407515, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
AQUA GARDEN

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

35. Servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini
web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice.
38. Transmisie de podcasturi, transmisie de
webcast-uri, buletine informative computerizate,
transmisie de știri
și informații de actualitate, transmisie on-line de
publicaţii electronice, comunicare prin calculator,
comunicare prin bloguri online, furnizare de
spații de chat online și de buletine informative
electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, transmisie de informații online,
servicii de
comunicare online, comunicare prin bloguri
online, furnizarea de forumuri online, furnizare de
servicii de
comunicații online, transfer de informații și de
date prin servicii online și pe internet, transmisie
de date
prin satelit pe baza unei rețele globale online de
calculatoare.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/01229 din 18.02.2020, publicat pe data de 25.02.2020, clasele 

corecte de produse sunt:  Clasa 41: Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.  Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură. 
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