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Cereri Mărci publicate în 02/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05605 26/08/2020 SAMUEL MILIAM PLANTOFARM

2 M 2020 05997 26/08/2020 SC HEGYIYANN SRL AL Forno Sighişoara

3 M 2020 05998 26/08/2020 SCHUMY SERVICES SRL RAFTUL CU BAUTURI

4 M 2020 05999 26/08/2020 ANDREEA POTERA
SIMONA IULIA GADINCEANU

Atelierul de dulciuri

5 M 2020 06001 26/08/2020 WONDER FOODS SRL NEW ASK REFILLABLE
ELECTRONIC LIGHTER

6 M 2020 06002 26/08/2020 LIVIU VASILACHE AIRCHARTER ROMANIA

7 M 2020 06003 26/08/2020 LIVIU VASILACHE AIRCHARTER

8 M 2020 06004 26/08/2020 GABRIEL BĂNICĂ SKYLUX

9 M 2020 06005 26/08/2020 RADU CALIN HIRZA PRIEURÉ DE SION - ORDRE
DE LA ROSE-CROIX VÉRITAS

10 M 2020 06006 26/08/2020 SCHUMY SERVICES SRL SCAFFE

11 M 2020 06007 26/08/2020 SCHUMY SERVICES SRL LFshop

12 M 2020 06008 26/08/2020 OANCEA DANIEL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Pensiunea Transilvania Locul tău
în inima Ardealului

13 M 2020 06010 26/08/2020 CEDAR INVEST SRL PALTIM

14 M 2020 06012 26/08/2020 E INNOVATION DEV S.R.L. @ Rmag

15 M 2020 06013 26/08/2020 MACROMEX SRL FOOD & GLORY

16 M 2020 06014 26/08/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL DIGESTORIUM

17 M 2020 06015 26/08/2020 ALDI GmbH & CO. KG AMAROY

18 M 2020 06016 26/08/2020 SERGIU DANIEL BĂDĂRĂU BunaDimineataBarlad

19 M 2020 06017 26/08/2020 METRIC SPACE DESIGN S.R.L. metric space

20 M 2020 06018 26/08/2020 STEFAN-ROMULUS CUCU Naive universe

21 M 2020 06019 26/08/2020 THE RAINBOWIDEA S.R.L. TURN MAYBE INTO NOW AND
WOW

22 M 2020 06020 26/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe GMBH CINEPLEXX

23 M 2020 06021 26/08/2020 Cineplexx Kinobetriebe GMBH CINEPLEXX

24 M 2020 06022 26/08/2020 DETAILING BEAUTY S.R.L.

25 M 2020 06023 26/08/2020 ALEXANDRU-LUCIAN NIȚU FLUMINUM
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 06024 26/08/2020 EMPENDO DISTRIBUTION SRL Dolce Frutto FABRICAT ÎN

MOLDOVA PRODUS NATURAL
100%

27 M 2020 06025 26/08/2020 CLUB SPORTIV SUPORTER
CLUB OLIMPIA MCMXXI

FOTBAL CLUB OLIMPIA SATU
MARE 1921

28 M 2020 06026 26/08/2020 SIMACHE & VRANĂ ESENTIAL
PSY - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE

ESENTIAL PSY Esențialul ești
TU!

29 M 2020 06027 26/08/2020 UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA (UPFR) - ASOCIAȚIA
PENTRU DREPTURI CONEXE

UNIUNEA PRODUCĂTORILOR
DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA - ASOCIAȚIA
PENTRU DREPTURI CONEXE

30 M 2020 06028 26/08/2020 MIHAI JUNCAR Excelența creată de specialiști
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(210) M 2020 05605
(151) 26/08/2020
(732) SAMUEL MILIAM, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 14, AP. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PLANTOFARM

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

5. Ierburi medicinale, ierburi medicinale
tradiționale chinezești, ierburi medicinale uscate
sau conservate.
45. Servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping).

───────

(210) M 2020 05997
(151) 26/08/2020
(732) SC HEGYIYANN SRL, STRADA

CRIZANTEMELOR 14, ETAJ 4, AP.
14, JUD. MURES, SIGHISOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(540)

AL Forno Sighişoara

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant cu
specific japonez, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de terasă
berărie.

───────

(210) M 2020 05998
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
RAFTUL CU BAUTURI

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

32. Băuturi răcoritoare aromatizate.
33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vin spumant,
vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri dulci,
vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin de struguri,
vin de căpșuni, vin slab alcoolizat, vin pentru
gătit, vin de mure, vin de fructe, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vin spumant de struguri, vin
spumant de fructe, vinuri cu indicație geografică
protejată, băuturi pe bază de vin, vin de zmeură
neagră (bokbunjaju), băuturi care conțin vin
(șprițuri), piquette (băutură pe bază de vin),
băuturi aperitive pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, vinuri cu denumire de
origine protejată, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi distilate, băuturi spirtoase,
băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
din fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice de tip
bitter, băuturi spirtoase japoneze regenerate
(naoshi), băuturi pe bază de rom, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
pe bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi alcoolice preamestecate, altele
decât cele bazate pe bere.
35. Servicii de informații comerciale referitoare
la vinuri, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
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alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, Servicii de informare comercială cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizarea
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea şi coordonarea de expoziţii de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovarea
vânzărilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, realizarea de târguri
comerciale, coordonare, pregătire şi organizare
de expoziţii şi târguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, realizarea de târguri şi
expoziţii comerciale virtuale online, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.,
servicii de expunere comerciale de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi
online omputerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, distribuirea de

materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
39. Livrare de vinuri, servicii de livrare, livrarea
de mărfuri, livrare de alimente, transport și livrare
de bunuri, livrare de produse de băcănie, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de băuturi spirtoase, livrare și
depozitare de bunuri, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servire
de băuturi alcoolice, servire de alimente și
băuturi, asigurarea de hrană și băuturi, servirea
de băuturi în microberării, servirea de băuturi
în berării, servicii pentru furnizarea de băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, închirieri
de distribuitoare automate de băuturi, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
restaurante (servirea mesei), servire de mâncare
pentru persoanele fără adăpost sau pentru
persoanele defavorizate, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
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catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, închiriere de echipament de catering,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții.

───────

(210) M 2020 05999
(151) 26/08/2020
(732) ANDREEA POTERA, STR. POPA

STOICA FARCAS NR. 86-88A,
AP. 2, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMONA IULIA GADINCEANU,
SOS. NICOLAE TITULESCU NR.
10, BL. 20, SC. B, AP. 93, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Atelierul de dulciuri

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, biscuiţi/
fursecuri, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, ciocolată, decoraţuni din
ciocolată pentru torturi, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, cremă din
ouă şi lapte, fondante (produse de cofetărie),
coulis de fructe (sosuri), turtă dulce, macarons,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), dulce
de leche (dulceaţă de lapte), biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), preparate din cereale, pastă de
migdale.

───────

(210) M 2020 06001
(151) 26/08/2020
(732) WONDER FOODS SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, CLĂDIRE C6,
P+1E, SHOWROOM+BIROURI,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NEW ASK REFILLABLE
ELECTRONIC LIGHTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
01.15.05

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

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

34. Tutun, articole pentru fumători, brichete,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de import-
export, servicii de desfacere, promovarea
bunurilor proprii sau a altora, servicii de vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comerciala,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
distribuire de materiale publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
pentru fumători, brichete şi chibrituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în articole pentru fumători,
brichete şi chibrituri, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 34.
39. Ambalare de articole pe baza de comanda
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse de tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
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de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenta, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, transport
şi depozitare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate în
clasa 34.

───────

(210) M 2020 06002
(151) 26/08/2020
(732) LIVIU VASILACHE, INTRAREA

ZORERELOR NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
AIRCHARTER ROMANIA

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

39. Închirierea de aeronave, transportul de
pasageri, transportul turiștilor, transportul de
mărfuri, transportul aerian, închirierea de
motoare de aeronave, rezervarea locurilor de
călătorie, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), însotirea turiștilor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
pilotarea, servicii de broker de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, rezervări de
călătorie, descărcarea încărcăturilor, închirierea
de depozite, închirierea de aeronave, rezervarea
locurilor de călătorie, organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, furnizarea de direcții de
deplasare în scopuri de călătorie, servicii
de agenție de transport (expediere (am.)/
servicii de agenție de transport, lansarea
de sateliți pentru terți, livrarea de colete,
operațiuni de salvare (transport), operațiuni
de încărcare-descărcare, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transport, rezervări de transport, informații
despre transport, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 06003
(151) 26/08/2020
(732) LIVIU VASILACHE, INTRAREA

ZORERELOR NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
AIRCHARTER

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

39. Închirierea de aeronave, transportul de
pasageri, transportul turiștilor, transportul de
mărfuri, transportul aerian, închirierea de
motoare de aeronave, rezervarea locurilor de
călătorie, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicații online, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), însotirea turiștilor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
pilotarea, servicii de broker de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, rezervări de
călătorie, descărcarea încărcăturilor, închirierea
de depozite, închirierea de aeronave, rezervarea
locurilor de călătorie, organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, furnizarea de direcții de
deplasare în scopuri de călătorie, servicii
de agenție de transport (expediere (am.)/
servicii de agenție de transport, lansarea
de sateliți pentru terți, livrarea de colete,
operațiuni de salvare (transport), operațiuni
de încărcare-descărcare, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transport, rezervări de transport, informații
despre transport, împachetarea bunurilor.

───────
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(210) M 2020 06004
(151) 26/08/2020
(732) GABRIEL BĂNICĂ, ȘOS.

NORDULUI NR. 96 H, AP.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SKYLUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
negru

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

9. Celule fotovoltaice, aparate pentru
irnbunătățirea eficientei energetice, invertoare
fotovoltaice, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), acumulatori pentru energie
fotovoltaică, celule fotovoltaice calibrate
de referință, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instalații
fotovoltaice pentru generarea de energie
solară, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației
solare în energie electrică, fire, electrice,
cabluri, electrice, acumulatori, electrici, cabluri
acustice, cuplaje acustice, adaptoare electrice,
corpuri de iluminat (electricitate), mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
îmbracăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, baterii pentru iluminat,
baterii, electrice, încarcatoare de baterii, cutii
de branșament (electricitate), întrerupatoare
cu celula (electricitate)/reductoare (electricitate),
bobine inductante (impedanță), cabluri coaxiale,
bobine, electrice, colectoare, electrice, aparate
electrice pentru comutare, comutatoare,
conductoare, electrice, conexiuni pentru liniile
electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, panouri de cornandă (electricitate),

conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
contoare/aparate de măsură, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, tuburi de evacuare, electrice, altele
decât cele pentru iluminat/tuburi electrice
de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), fire fuzibile,
siguranțe, instrumente pentru testarea gazelor,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru
pornirea de la distanță/dispozitive electrice
pentru pornirea de la distanță, inductoare
(electricitate), regulatoare de lumină, electrice,
limitatoare (electricitate), aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, rezistențe, electrice,
transformatoare amplificatoare, tablouri de
distribuție: cutii de distribuție (electricitate),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), conectori de doză (electricitate),
sisteme de cabluri electrice pentru automobile.
11. Centrale de cogenerare.
35. Consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții: asistență privind
managementul comercial sau industrial,
negocierea și incheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de comparare a preturllor,
strângerea la un loc, în beneficiul terților,
a produselor: luminatoare, luminatoare pentru
case pasive, tuburi de lurnină, trape de
furn pentru acoperiș și fațade, sticle speciale
pentru fațadă, sticle speciale pentru luminatoare,
cortine pentru realizare de compartimentari
invizibile rezistente la foc, cortine pentru
realizare de bariere de furn, instalații de curenți
slabi, trape de acces pe acoperiș (exceptând
transportul), pentru a permite clienților să le
vadă și să le cumpere comod, servicii de
comerț de produse prin magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
aplicațiilor de calculator sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de cornerț prin intermediul
site-urilor web, servicii de cornerț electronic
și anume furnizarea și sistematizarea de date
și informații despre produse și servicii prin
rețele de telecomunicații în scopuri publicitare
și de vânzare, promovarea de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de cornunicații, furnizarea unei
piete online pentru cumpărătorii și vânzatorii
de bunuri și servicii, demonstrații cu produse,
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gestiunea afacerilor comerciale, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, publicitate, publicitate prin poștă, postarea
de afișe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, derularea de
campanii promoționale, servicii de asistență
și consultanță în domeniul managementului
companiilor din sectorul energetic.
37. Servicii de construcții: servicii de instalații
și reparații: curățarea și repararea cazanelor,
supravegherea construcției de clădiri: etanșarea
clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
întreținerea și repararea arzatoarelor: curățarea
cosurilor de furn, consultanță în construcții:
instalare de utilități pe santiere de construcții:
servicii de electricieni, instalare și reparare
de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea și repararea alarmelor de
incendiu, instalarea și repararea cuptoarelor,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire: instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, instalarea ușilor și
ferestrelor, furnizarea inforrnațiilor legate de
reparații: servicii pentru acoperișuri: construcții
de infrastructura enerqetică, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, închiriere de echipamente
de construcții: întretinere și reparații de
echipamente de încălzit: închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, reparare
sau întreținere de echipamente de construcție,
instalare de echipamente de securitate și
de siquranță: închiriere de utilaje, instalatii
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, întreținerea lucrărilor
de inginerie civilă, care irnplică utilizarea
echipamentelor de tăiere cu jet de apă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, livrarea bunurilor, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri): servicii
de transportator (expediter) de mărfuri,
transportul de mărfuri, livrarea de colete,
depozitarea de bunuri, depozitare înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de depozite,
închirierea de vehicule.
42. Servicii stiințifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de

cercetare industrială și design industrial, servicii
de control și autentificare a calității: servicii
de arhitectură: consultanță în arhitectură,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
domeniul economisirii energiei, inginerie,
proiectare industrială: cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, consultanță tehnologică:
programare pentru calculatoare pentru industria
enerqetică, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri:
servicii de consultanță în materie de eficiență
energetică, servicii de certificare a eficienței
energetice a clădirilor, proiectare și dezvoltare de
sisteme fotovoltaice, audit energetic.

───────

(210) M 2020 06005
(151) 26/08/2020
(732) RADU CALIN HIRZA, STR.

IZVORULUI NR. 19, JUD. SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

PRIEURÉ DE SION - ORDRE
DE LA ROSE-CROIX VÉRITAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 05.05.20;
26.13.25

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

41. Servicii de educație și dezvoltare spirituală a
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 06006
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)
SCAFFE

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

30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri de cafea, arome de cafea, concentrate
de cafea, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea de malț, cafea gata preparată, cafea cu
ciocolată, pungi cu cafea, capsule de cafea
umplute, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, boabe de cafea măcinate, boabe
de cafea prăjite, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, doze cu cafea umplute, băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, amestecuri de
extracte de cafea de malț cu cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), înlocuitori de cafea pe
bază vegetală, amestecuri de cafea și malț,
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de
cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază

de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.
35. Organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
comenzi online computerizate, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
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electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate de bucătărie.
39. Închirierea de frigidere, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, închiriere de camere
de stocare frigorifice, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de crame
electrice, închirierea de congelatoare, furnizare
de informații despre închirierea de congelatoare,
furnizare de informații despre închirierea de
frigidere.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, închiriere de echipament de catering,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
săli, spații special amenajate pentru expoziții,
închiriere de echipamente de bar.

───────

(210) M 2020 06007
(151) 26/08/2020
(732) SCHUMY SERVICES SRL, ALEEA

CALLATIS, NR. 14, BIROU 1,
BL. A11, SC. A, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 6 , BUCUREŞTI, 061926,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
LFshop

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

30. Cafea, cafea măcinată, cafea decafeinizată,
cafea solubilă, cafea liofilizată, cafea aromată,
cafea verde, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea, esență
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
uleiuri pe baza de cafea, de uz alimentar,
arome de cafea, concentrate de cafea, boabe
de cafea, extracte de cafea, cafea de malț,

cafea gata preparată, cafea cu ciocolată, pungi
cu cafea, capsule de cafea umplute, esențe de
cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea, boabe
de cafea măcinate, boabe de cafea prăjite,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, doze
de cafea umplute, băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri de extracte de cafea de malț
cu cafea, cicoare (înlocuitori de cafea), înlocuitori
de cafea pe bază vegetală, amestecuri de cafea
și malț, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), amestecuri de
cafea și cicoare, băuturi cu gheață pe bază
de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, amestecuri de cafea de malț cu
cacao, înlocuitor de cafea pe bază de cicoare,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
boabe de cafea învelite în zahăr, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, amestecuri
de cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, filtre
sub formă de pliculețe pline cu cafea, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, băuturi gata preparate pe bază de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau cicoare),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate.
35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi
online computerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, închiriere de automate de
vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri.

39. Servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), închirieri de dozatoare
automate de băuturi, servicii de restaurant cu
servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, închiriere de
echipamente de bar.

───────

(210) M 2020 06008
(151) 26/08/2020
(732) OANCEA DANIEL

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. HIPODROMULUI NR. 9A,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
CALEA DUMBRĂVII NR. 139, AP.
2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Pensiunea Transilvania
Locul tău în inima Ardealului

(531) Clasificare Viena:
06.01.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate şi reclamă sub toate formele
pentru serviciile de pensiuni, postarea de afişe
publicitare, servicii de planificare şi reamintire
a programărilor, managementul afacerilor din
domeniul pensiunilor, management şi marketing
în domeniul pensiunilor, furnizare de informaţii
prin intermediul unui site web referitor la aceste
afaceri, servicii de relaţii media, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
administraţie comerciala pentru a răspunde
cererilor de ofertă, negocieri comerciale şi
încheiere de tranzacţii/contracte, servicii de
francizare, servicii de intermediere comercială,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, relaţii
publice, servicii de secretariat.
43. Servicii de unităţi de cazare (pensiuni),
servicii de pensiuni, rezervări la pensiuni,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────
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(210) M 2020 06010
(151) 26/08/2020
(732) CEDAR INVEST SRL, STR.

CEASORNICULUI NR. 17, CORP
B, ET. 1, BIROU NR. 12, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 030130,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PALTIM

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 06012
(151) 26/08/2020
(732) E INNOVATION DEV S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 16, CAMERA
NR. 6, BIROUL 1, ET. 10, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

@ Rmag

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 26.04.17; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone Red
032C, Red 032C), albastru (Pantone
7462 C)

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

35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
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îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 06013
(151) 26/08/2020
(732) MACROMEX SRL, CALEA

DOROBANŢI NR. 32, CLADIREA
CORP B, ET. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FOOD & GLORY

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
ssgo, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2020 06014
(151) 26/08/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BDUL. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030352, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DIGESTORIUM

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

3. 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, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 06015
(151) 26/08/2020
(732) ALDI GmbH & CO. KG,

BURGSTRASSE 37, MULHEIM AN
DER RUHR, D-45476, GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AMAROY

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

16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Filtre de cafea, neelectrice.
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.
30. Cafea, paduri (capsule) de cafea (umplute),
boabe de cafea, băuturi pe bază de cafea,
produse pe bază de cafea.

───────
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(210) M 2020 06016
(151) 26/08/2020
(732) SERGIU DANIEL BĂDĂRĂU, STR.

LIREI, NR. 8, BL. K2, SC. D, AP. 58,
JUDEŢ VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
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)
BunaDimineataBarlad

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

9. Ziare electronice descărcabile.
41. Emisiuni de radio (producţie), producția de
emisiuni radiofonice, montaj de
programe radiofonice, divertisment de radio și
televiziune, prezentare de programe
de radio, producții de film, televiziune și radio,
servicii de divertisment radiofonic și
televizat, realizare de programe de divertisment
radiofonic, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, producție și prezentare
de programe de radio, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienți, publicare de
ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.

───────

(210) M 2020 06017
(151) 26/08/2020
(732) METRIC SPACE DESIGN S.R.L.,

P-ŢA 1 MAI, NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

metric space

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii de proiectare tehnică, servicii de
proiectare tehnologică, proiectare de
construcții, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, proiectare și
planificare tehnică de sisteme de scurgere,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei, proiectare și planificare tehnică
de conducte pentru gaz, apă și
apă reziduală, servicii de proiectare, design
arhitectural, design vizual, design
grafic, design industrial, design de ambalaje,
design de mobilier, design pentru
magazine, design de produs, design de jucării,
design interior pentru magazine,
servicii de ilustrare (design), design de centre
comerciale, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de proiectare (design) de bucătării, design
vestimentar pentru terți, design de artă grafică,
servicii de proiectare (design) de restaurante,
servicii de proiectare (design) de birouri, design
de clădiri de birouri, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de site-uri web,
servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță în
materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
interior, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
servicii de proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și
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consiliere, servicii de arhitectură, întocmirea de
planuri arhitecturale, design
arhitectural pentru planificare urbană, design
arhitectural pentru decorațiuni
interioare, întocmire de proiecte de arhitectură,
realizarea de planuri arhitecturale,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, servicii de
arhitectură și inginerie.

───────

(210) M 2020 06018
(151) 26/08/2020
(732) STEFAN-ROMULUS CUCU,

STR. TITU MAIORESCU NR. 16,
COMUNA PAULESTI, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT GAGENI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Naive universe

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2727C), albastru deschis
(Pantone 298C), mov (Pantone 2587C),
roz (Pantone 2038C)

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,

foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06019
(151) 26/08/2020
(732) THE RAINBOWIDEA S.R.L.,

STR. IASOMIEI NR. 2, CASA NR.
15, BIROUL NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJUL 1, BIROU 1.02,
SECTORUL 5
, 050726 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TURN MAYBE INTO

NOW AND WOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
consultanță privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate de exterior,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
planificare pentru publicitate, servicii de agenție
de publicitate, dezvoltare de conceptii de
publicitate, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii
de publicitate și marketing online, expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață.

───────
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(210) M 2020 06020
(151) 26/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CINEPLEXX

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

41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de snack-
baruri, cafenele, bufete cu autoservire, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii ale barurilor
şi bufetelor.

───────

(210) M 2020 06021
(151) 26/08/2020
(732) Cineplexx Kinobetriebe GMBH,

SIEBENSTERNGASSE 37, VIENA,
A 1070, AUSTRIA

(740) CABINET MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR. 4, SC. B, ET. 2, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CINEPLEXX

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.02

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

clase:
41. Proiecţii de filme cinematografice,
prezentare de filme, planificarea proiecţiilor
cinematografice, servicii de divertisment
cinematografic.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de snack-
baruri, cafenele şi bufete cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor şi bufetelor.

───────

(210) M 2020 06022
(151) 26/08/2020
(732) DETAILING BEAUTY S.R.L. , STR.

EROU FLORUTA ION NR. 61,
SECTOR 2
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.20; 26.11.12

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

5. Preparate și articole pentru igienă, de uz
medical.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Servicii de activităţi generale de curatenie
a clădirilor, servicii specializate de curăţenie,
servicii de curăţenie, lucrări de instalaţii sanitare,
de încălzire şi de aer condiţionat.

───────
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(210) M 2020 06023
(151) 26/08/2020
(732) ALEXANDRU-LUCIAN NIȚU,

STR. CPT. ION GÎRBEA NR.
4, BL. P2C, SC.1, ET.4, AP.18,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050683,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLUMINUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.03

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

9. Suporturi media educative descărcabile,
programe informatice utilitare descărcabile,
jocuri de calculator descărcabile, programe
de jocuri video descărcabile, programe
descărcabile pentru jocuri electronice,
aplicații software de calculator, descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
buletine informative descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
publicații electronice descărcabile, date
media descărcabile, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane (aplicaţii
software), aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, serii de cărți descărcabile
pentru copii, fonduri de ecran descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, planificatoare și agende descărcabile
care se pot tipări, aparate didactice, aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate si instrumente electronice de instruire
si didactice, truse științifice pentru copii sub
formă de aparate didactice, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale

didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice, hârtie și carton
și produse din aceste materiale, manuale
didactice, secțiuni histologice (material didactic),
materiale educative și didactice, materiale
didactice din hârtie, material didactic (cu
excepția aparatelor), modele tridimensionale de
uz didactic, probe biologice pentru microscoape
(material didactic), hărți de perete ilustrate de uz
didactic, modele anatomice de uz instructiv și
didactic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 06024
(151) 26/08/2020
(732) EMPENDO DISTRIBUTION SRL,

STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 64, BL. 24, SC. B, ET. 1, AP.
42, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dolce Frutto FABRICAT
ÎN MOLDOVA PRODUS

NATURAL 100%

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.18; 24.17.02; 02.09.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro
(HEX=#39b14f), roșu (HEX=#ea232a),
alb (HEX=#ffffff), negru (HEX=#292526,
HEX=#020202)

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri,
sucuri carbogazoase, suc de struguri, suc de
portocale, suc de răchițele, suc de guave, suc
de mango, suc de rodii, suc de grepfrut, suc
concentrat de fructe, suc de roșii (băuturi),
suc concentrat de portocale, suc de fructe
concentrat, suc de coacăze negre, suc de
pepene galben, suc de pepene verde, sucuri
de aloe vera, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe gazoase, sucuri de fructe organice,
băuturi cu suc de struguri, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), suc concentrat de lămâi verzi,
băuturi cu suc de ghimbir, suc concentrat de
prune afumate, băuturi cu suc de portocale,
amestec de sucuri de fructe, sucuri de ginseng
roșu (băuturi), concentrate de sucuri de fructe,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, băuturi pe bază de suc
de ananas, băuturi pe bază de suc de aloe,
băuturi pe bază de suc de mere, suc de
lămâie folosit la prepararea băuturilor, sucuri

din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
suc de lămâie verde folosit la prepararea
băuturilor, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi constând dintr-un amestec de
fructe și sucuri de legume, băuturi izotonice,
apă (băuturi), băuturi cola, băuturi energizante,
sorbeturi (băuturi), băuturi pentru sportivi,
ape minerale (băuturi), băuturi cu guarana,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi de
fructe, băuturi din legume, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi carbogazoase aromatizate,
siropuri pentru băuturi, băuturi din zer, ape
minerale (băuturi), siropuri pentru băuturi,
cola (băuturi răcoritoare), băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi carbogazoase dulci,
băuturi cu proteine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), șerbeturi din fructe (băuturi), băuturi
sport cu electroliți, ramune (băuturi răcoritoare
japoneze), băuturi care conțin vitamine, pastile
pentru băuturi gazoase, băuturi nealcoolice din
malț, băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi îmbogățite cu nutrimente, esențe
pentru fabricarea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor, sorbete sub formă de băuturi,
sirop de malț pentru băuturi, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), băuturi din fructe, fără alcool, băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi pe
bază de fructe, băuturi pe bază de zer,
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi pe bază de
cocos, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, băuturi izotonice
(nu pentru uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
băuturi nealcoolice cu adaos de vitamine,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, sirop de coacăze negre.

───────
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(210) M 2020 06025
(151) 26/08/2020
(732) CLUB SPORTIV SUPORTER

CLUB OLIMPIA MCMXXI, ȘOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52, SC.
A, ETAJ 5, AP. 18, JUDEȚUL SATU-
MARE, SATU MARE, 021608,
SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH , ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 021608 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB OLIMPIA
SATU MARE 1921

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 25.01.06; 27.05.01; 27.07.01;
21.03.01; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru sporturi, articole pentru acoperirea
capului, echipamente de fotbal (îmbrăcăminte),
tricouri de polo, bluze fără mâneci, maieuri
sport, bandane (fulare), berete, șepci, jartiere,
mănuşi, pălării, bentiţe, jersee, tricotaje
(îmbrăcăminte), jambiere, egări (pantaloni),
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
cravate, eşarfe, șaluri, cămăşi, articole sport
din jerseu, flanele / pulovere, hanorace
(pulovere), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),

îmbrăcăminte impermeabilă, tricouri (t-shirt-uri),
veste, pantaloni scurți, pantaloni, pulovere,
bonete, treninguri, sacouri, uniforme, benzi și
articole pentru încheieturi, jachete sport, jachete
de stadion, șosete și ciorapi, bretele, curele
(îmbrăcăminte), rame pentru încălțăminte,
crampoane pentru ghetele de fotbal, pantofi/
ghete de fotbal, dispozitive anti-alunecare pentru
încălţăminte.
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, regruparea la
un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptand transportul lor) pentru
a permite clienților să le vadă și să le
cumpere comod, publicitate, comercializarea
de produse diverse sub formă de magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, aplicațiilor de calculator sau
al emisiunilor de teleshopping, diseminarea
informațiilor prin comunicații de date sau pe
orice rețea de comunicații electronice fără fir din
sectorul comercial, promovarea evenimentelor
în domeniul fotbalului.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
academii (educație), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruie), organizarea de
competiții sportive, organizarea și susinerea
conferințelor, organizarea și susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de ateliere
(instruie), servicii de instructor personal
(instruire), educație fizică, instruire practică
(demonstrații), producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități sportive, furnizarea facilităților de
recreere, informații despre posibilitațile de
recreere, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de facilități pentru
stadioane, furnizarea de programe de televiziune
nedescărcabile prin intermediul serviciilor video
la cerere, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video nedescărcabile, publicarea cărților,
exploatarea de loterii și competiții, servicii de
pariuri și jocuri legate de sport, servicii de
divertisment în legătură cu evenimente sportive,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de evenimente în domeniul fotbalului, servicii
care oferă informații despre și bilete de intrare
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pentru evenimente sportive sau divertisment,
furnizarea de facilități sportive, închiriere de
sisteme video și audiovizuale, producerea,
prezentarea, distribuirea și/sau închirierea de
înregistrări de filme și înregistrări audio și
video, producerea, prezentarea, distribuirea și/
sau închirierea de produse educaționale și
de divertisment interactive, discuri compacte
interactive, cd-rom-uri și jocuri pe calculator,
acoperirea emisiunilor radio și a evenimentelor
sportive televizate, producția de programe de
radio și televiziune și de casete video, rezervarea
locurilor pentru spectacole și evenimente
sportive, cronometrarea evenimentelor sportive,
servicii de pariuri și jocuri online pe internet
sau pe orice rețea de comunicații electronice
fără fir, furnizare de servicii referitoare la
tombole, informații în domeniul divertismentului
(inclusiv în domeniul sportului), furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau prin
internet sau prin orice rețea de comunicații
electronice fără fir, servicii de jocuri electronice
transmise prin internet, publicarea de cărți și
ziare, publicarea online de cărți electronice și
ziare, servicii de înregistrare audio și video,
închiriere de înregistrări de sunet și imagini
în scopuri de divertisment, informații cu privire
la educație, furnizate online de la o bază
de date computerizată sau prin internet sau
orice rețea de comunicații electronice wireless,
distribuirea simultană a produselor educative
și de divertisment interactive, discuri compacte
interactive.

───────

(210) M 2020 06026
(151) 26/08/2020
(732) SIMACHE & VRANĂ ESENTIAL

PSY - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ DE
PSIHOLOGIE, P-ȚA NAȘIUNILOR
UNITE NR. 3-5, BLOC A (TURN),
SC. A, ET. 1, AP. 6, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040012,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ESENTIAL PSY
Esențialul ești TU!

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.02.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(HEX=#facc1e), albastru
(HEX=#0481bc, HEX=#2c9cd8))

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

44. Servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor.

───────

(210) M 2020 06027
(151) 26/08/2020
(732) UNIUNEA PRODUCĂTORILOR

DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA
(UPFR) - ASOCIAȚIA PENTRU
DREPTURI CONEXE, B-DUL
DIMITRIE POMPEIU NR. 6E, ETAJ
11, PIPERA BUSINESS TOWER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020337,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR

DE FONOGRAME DIN
ROMÂNIA - ASOCIAȚIA

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

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

───────

(210) M 2020 06028
(151) 26/08/2020
(732) MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ

VODĂ NR. 23 A, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
Excelența creată de specialiști
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, instruiri în îngrijirea
dentară, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
stomatologie, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, asistență
medicală, controale medicale, consiliere
medicală, informații medicale, consultații
medicale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), examinarea medicală a
persoanelor, asistență medicală la domiciliu,
închiriere de instrumente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală de
urgență, servicii de asistență medicală, furnizare
de asistență medicală, furnizare de servicii
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de albire a dinților, anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii de ortodonție.

───────


