
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
27/01/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 03/02/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/01/2020

2

Cereri Mărci publicate în 03/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00462 27/01/2020 VEROTHERM S.R.L. La Fise

2 M 2020 00463 27/01/2020 OANA MARIA STĂNILA Atelierul cu fire

3 M 2020 00465 27/01/2020 S.C SENSATION-MIX
CONSTANTA S.R.L

SENSATION MIX

4 M 2020 00466 27/01/2020 S.C. SELLCROSTORE S.R.L. SELLCROSTORE

5 M 2020 00467 27/01/2020 GRE GRAND RIVER
ENTERPRISES
DEUTSCHLAND GMBH

MOHAWK

6 M 2020 00468 27/01/2020 MIHAI PETREANU 2FB FUNCTIONAL FITNESS
BODYWEIGHT

7 M 2020 00469 27/01/2020 SC RASUNETUL MEDIA SRL Rasunetul Cel mai stiut ziar
www.rasunetul.ro

8 M 2020 00470 27/01/2020 SC RASUNETUL MEDIA SRL RASUNETUL Cotidianul
bistritenilor de oriunde

9 M 2020 00472 27/01/2020 CIPU SHOP MARKET SRL SHOP UP

10 M 2020 00473 27/01/2020 LUMEA LA PICIOARE SRL Password LUMEA LA PICIOARE

11 M 2020 00474 27/01/2020 HOOKED INTERACTIVE SRL PROFESORUL DIGITAL

12 M 2020 00475 27/01/2020 JUSTIN STEFAN ECO REPUBLIKA

13 M 2020 00476 27/01/2020 DELANOI FRUCT SERVICE
SRL

VB vitamine la birou

14 M 2020 00478 27/01/2020 GABRIELA MUNTEAN SIMPLY GERMAN

15 M 2020 00479 27/01/2020 ART&CRAFT DESIGN S.R.L. PAPARO

16 M 2020 00480 27/01/2020 MARIAN-LUCIAN SORESCU AM SI EU

17 M 2020 00481 27/01/2020 DIEGO VALENTINI OVEP NEHA

18 M 2020 00482 27/01/2020 ANTONIO IOAN ARAD TERRAMED PLANT

19 M 2020 00483 27/01/2020 FLORIN SILVIU RADU MEET ME OUTDOOR

20 M 2020 00484 27/01/2020 CERNAT CIPRIAN CARCINOMIXIDA 42

21 M 2020 00486 27/01/2020 MIKO MATEI IOAN "Om Bun"

22 M 2020 00487 27/01/2020 VICTORY IMOBILIARE SRL Victory Imobiliare

23 M 2020 00488 27/01/2020 MIHAI GHICA DOROBANTU DOROBANTU RAINBOW
INTERNATIONAL FUNERARE

24 M 2020 00489 27/01/2020 RALUCA FLORINA ROMAN KW Forester
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 00490 27/01/2020 ASOCIAŢIA CREŞTINĂ

A TINERILOR YMCA DIN
ROMÂNIA

ACT - YMCA

26 M 2020 00491 27/01/2020 DELANOI FRUCT SERVICE
SRL

DELANOI

27 M 2020 00492 27/01/2020 REMARKT MAGAZINE SRL Dor de Bihor

28 M 2020 00493 27/01/2020 OANA-MARIA ALEXANDRINI caleavictoriei.com

29 M 2020 00494 27/01/2020 OANA-MARIA ALEXANDRINI Floreasca

30 M 2020 00495 27/01/2020 OANA-MARIA ALEXANDRINI floreasca.com

31 M 2020 00496 27/01/2020 OANA-MARIA ALEXANDRINI Calea Victoriei

32 M 2020 00497 27/01/2020 EUROSKI GOLD S.R.L. EUROSKI

33 M 2020 00498 27/01/2020 ELECTRO GROUP S.R.L. ELG

34 M 2020 00499 27/01/2020 EUROSKI GOLD SRL SKI SCHOOL FOR
CHAMPIONS

35 M 2020 00500 27/01/2020 REMARKT MAGAZINE SRL Cu Drag din ARAD

36 M 2020 00501 27/01/2020 EUROSKI GOLD SRL EUROSKI

37 M 2020 00502 27/01/2020 BUCURESTI TURISM SA the wine spot

38 M 2020 00503 27/01/2020 LUCIAN ARTUR DATCU
AFRODITA DATCU

EXORDIA 1101 By Lucian Arthur
Datcu

39 M 2020 00504 27/01/2020 MEDIASHOP GMBH LIVINGTON ARCTIC AIR

40 M 2020 00505 27/01/2020 CATALIN SAVIN TRIPAT

41 M 2020 00506 27/01/2020 CRISTIAN-BOGDAN
SEMENESCU

GHIOCELA
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(210) M 2020 00462
(151) 27/01/2020
(732) VEROTHERM S.R.L., STR. UZINEI

NR. 1B, JUD.VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La Fise

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 15.01.21;
27.05.01; 27.05.08; 26.01.16; 26.01.18

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
319C), roz (Pantone 239C), gri
(Pantone Cool Grey 1C)

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

37. Servicii de spălare a vehiculelor, servicii de
curăţare a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 00463
(151) 27/01/2020
(732) OANA MARIA STĂNILA, SAT

CEPTURA DE JOS, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Atelierul cu fire

(531) Clasificare Viena: 09.01.03; 09.05.03;
25.01.05; 27.05.01

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

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

23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produse textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru păr,
păr fals.

───────

(210) M 2020 00465
(151) 27/01/2020
(732) S.C SENSATION-MIX CONSTANTA

S.R.L, STR. CIOCÂRLIEI NR.
52, SAT CUMPANA, COMUNA
CUMPANA, CONSTANȚA,
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)
SENSATION MIX
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de închiriere decoruri pentru
spectacole şi evenimente, servicii de închiriere
elemente petreceri tematice, asigurarea de
personal pentru spectacole şi evenimente
tematice, angajare de artişti scenici pentru
spectacole şi evenimente (servicii de
reprezentare).

───────

(210) M 2020 00466
(151) 27/01/2020
(732) S.C. SELLCROSTORE S.R.L.,

STR. LABUSESTI NR. 23, SAT
ULASCA, JUD. ARGES, COMUNA
BASCOV, ARGEȘ, 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)
SELLCROSTORE

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile) (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse 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 incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00467
(151) 27/01/2020
(732) GRE GRAND RIVER

ENTERPRISES DEUTSCHLAND
GMBH, KLOSTER LEHNIN/OT
RIETZ, RIETZER BERG 28 14797,
KLOSTER LEHNIN/OT RIETZ,
GERMANIA

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

(540)
MOHAWK

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

5. Produse pe bază de canabis şi anume uleiuri
pentru uz medical, uleiuri derivate din canabis
pentru uz medical, canabis şi marijuana pentru
uz medical, produse asociate canabisului, şi
anume uleiuri, unguente, paste concentrate,
tincturi, tablete şi capsule, fiecare conţinând
canabis pentru uz medical, uleiuri, unguente,
paste concentrate, tincturi, tablete şi capsule
care conţin fiecare răşini şi uleiuri derivate din
canabis pentru uz medical, nutraceutice pentru
uz medicinal, nutraceutice pentru uz medicinal
care conţin canabis, nutraceutice pentru uz
medicinal care conţin derivaţi de canabis, şi

anume răşini şi uleiuri, creme topice pentru
piele, săpunuri solide şi lichide, preparate pentru
baie, ierburi de baie, uleiuri de baie, creme
de corp, uleiuri de corp, loţiuni pentru faţă şi
corp, lapte pentru faţă şi corp, loţiuni pentru
faţă şi preparate pentru îngrijirea pielii, fiecare
conţinând derivaţi de canabis, pentru uz medical,
lubrifianţi sexuali personali, plasturi transdermali
care conţin canabis pentru uz medical, spray-
uri orale care conţin canabis pentru uz medical,
fiecare dintre produsele menţionate anterior cu
scop medical şi sunt pentru ameliorare durerii,
pentru relaxare, pentru reducerea stresului şi
oboselii, pentru îmbunătăţirea stării de spirit,
pentru menţinerea sănătăţii şi a stării de
bine generale, pentru ameliorarea anxietăţii,
pentru ameliorarea depresiei, ca somnifer, toate
produsele menţionate anterior, de asemenea, cu
cânepă, ulei de cânepă sau canabinoizi, pentru
uz medical.
34. Tutun neprelucrat, tutun prelucrat şi produse
din tutun, în special ţigări, trabucuri, ţigarete,
tutun tăiat fin, tutun pentru pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, ţigări care conţin
înlocuitori de tutun, nu pentru scopuri medicale,
articole pentru fumători, în special cutii de tutun,
cutii de ţigarete, suporturi de ţigări, scrumiere
(toate produsele menţionate anterior nu sunt
din metal preţios sau acoperite cu acestea),
foiţe pentru ţigarete, tuburi de ţigară, filtre de
ţigări, pipe pentru fumat, aparate de buzunar
pentru rularea ţigărilor, brichete, chibrituri, răşini
şi uleiuri, ierburi pentru fumat, articole pentru
fumători, şi anume saci (pungi) de tutun, articole
pentru fumători, şi anume vaporizatoare orale
pentru fumători, articole pentru fumători, şi
anume, mărunţitoare.

───────
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(210) M 2020 00468
(151) 27/01/2020
(732) MIHAI PETREANU, STR.

POMOSTULUI, BL. B2, SC. 1, ST.
2, AP. 5, JUD. CARAS SEVERIN,
RESITA, CARAȘ SEVERIN,
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)

2FB FUNCTIONAL
FITNESS BODYWEIGHT

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.08; 26.01.14; 26.01.17; 26.01.18

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00469
(151) 27/01/2020
(732) SC RASUNETUL MEDIA SRL,

STR. BISTRICIOAREI NR. 6, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
420087, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

Rasunetul Cel mai stiut
ziar www.rasunetul.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 06.01.01; 06.19.16

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00470
(151) 27/01/2020
(732) SC RASUNETUL MEDIA SRL,

STR. BISTRICIOAREI NR. 6, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
420087, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

RASUNETUL Cotidianul
bistritenilor de oriunde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.01.04; 22.05.10;
22.05.13

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
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, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00472
(151) 27/01/2020
(732) CIPU SHOP MARKET SRL, STR.

SOARELUI NR. 31A, JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA,
420037, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

SHOP UP

(531) Clasificare Viena: 03.02.09; 27.05.01;
29.01.13; 10.03.11

(591) Culori revendicate:roșu, maro, negru
(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, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 00473
(151) 27/01/2020
(732) LUMEA LA PICIOARE SRL,

STR. IANCU GONȚEA NR. 122,
JUDEȚUL BRAȘOV, SAT ȘIMON,
COMUNA BRAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
Password LUMEA

LA PICIOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 00474
(151) 27/01/2020
(732) HOOKED INTERACTIVE SRL,

ALEEA MERCUR NR. 9, BL. 107,
ET. 6, AP. 27, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PROFESORUL DIGITAL

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 00475
(151) 27/01/2020
(732) JUSTIN STEFAN, STR. TRAIAN

VASILE NR. 67, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ECO REPUBLIKA

(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.
41. Organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, informații
despre educație, examinări referitoare la
educație, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,

nedescărcabile, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, furnizarea de
facilități sportive, servicii de tabere sportive.

───────

(210) M 2020 00476
(151) 27/01/2020
(732) DELANOI FRUCT SERVICE SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 261, BL. 1,
ET. 7, AP. 31, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, 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)

VB vitamine la birou

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.02; 05.07.21; 29.01.12

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 00478
(151) 27/01/2020
(732) GABRIELA MUNTEAN, CALEA

BUCUREȘTI NR. 403H, JUDEȚUL
GIURGIU, SAT JOITA, 087150,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

SIMPLY GERMAN

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 20.05.25;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (RGB
245/147/31, RGB 242,200,22), roșu
(RGB 96/9/20, 221/37/44), negru (RGB
16/17/17, RGB 60/61/61)

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

35. Servicii de editare de publicitate, servicii de
editare de texte publicitare.
41. Cursuri lingvistice, cursuri de limbi străine,
servicii de editare de texte, altele decât cele
publicitare, editare de publicații, editare de texte
scrise, editare de cărți și recenzii, publicare și
editare de cărți.

───────

(210) M 2020 00479
(151) 27/01/2020
(732) ART&CRAFT DESIGN S.R.L.,

STR. ARDEALULUI NR. 9A,
ET. 1, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PAPARO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7455C), galben (Pantone 1788C), roșu
(Pantone 7408C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terților a unei varietăți de produse
decorative și de artizanat din lemn, plută,
trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeș, fanoane
din balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale textile,
din sticlă și ceramică (cu excepția transportului
lor), permițând cumpărătorilor să le vadă și
să le cumpere comod, servicii de agenții de
import-export, organizarea de expoziții cu scop
publicitar și comercial.

───────
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(210) M 2020 00480
(151) 27/01/2020
(732) MARIAN-LUCIAN SORESCU, STR.

SOBARILOR NR. 38A, SCARA B,
ETAJ 5, AP. 62, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

AM SI EU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobiliă, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solz, ambră, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţătorie, lână
metalică, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii), sticlărie,
porţelan şi faianţă.
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat
şi de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport
neincluse în alte clase, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2020 00481
(151) 27/01/2020
(732) DIEGO VALENTINI,

CASTLTRIVELLIN NR. 22A,
LENDINARA, ITALIA

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

(540)

OVEP NEHA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:Verde (Pantone

3292C), galben (Pantone 143C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă florală de uz cosmetic, aromatizanţi
(uleiuri esenţiale), preparate pentru
aromoterapie (uleiuri esenţiale), produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
parfumate, uleiuri esenţiale vegetale, uleiuri
esenţiale pentru aromoterapie, uleiuri distilate
pentru îngrijirea frumuseţii, ulei de trandafiri,
uleiuri aromatice, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), uleiuri pentru parfumuri şi esente,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
preparate pentru parfumerie şi odorizare,
preparate pentru curăţarea şi îngrijirea corpului,
preparate cosmetice, preparate cosmetice
pentru slăbire, preparate cosmetice care conţin
acid hialuronic, preparate cosmetice care conţin
cheratină, preparate cosmetice care conţin
panthenol, preparate cosmetice nemedicinale,
preparate cosmetice pentru copii, preparate
cosmetic şi produse de toaletă nemedicinale,
cremă pentru cuticule, abrazivi pentru scopuri
cosmetice, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, preparate pentru îngrijirea animalelor.
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35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poştă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legatură cu
echipamente de alimentare cu apă.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
stiinţei şi tehnologiei, testare, autentificare şi
controlul calităţii, servicii IT.

───────

(210) M 2020 00482
(151) 27/01/2020
(732) ANTONIO IOAN ARAD, JUDETUL

BIHOR NR. 70, COMUNA POIENII
DE JOS, BIHOR, ROMANIA

(540)
TERRAMED PLANT

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicinale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pensat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 00483
(151) 27/01/2020
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. A, ET. 4, AP. 9, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEET ME OUTDOOR

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

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

───────

(210) M 2020 00484
(151) 27/01/2020
(732) CERNAT CIPRIAN, STR. LIVIU

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, ROMANIA

(540)
CARCINOMIXIDA 42

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

5. Suplimente alimentare (de uz medical).
───────

(210) M 2020 00486
(151) 27/01/2020
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)
"Om Bun"

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

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

───────
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(210) M 2020 00487
(151) 27/01/2020
(732) VICTORY IMOBILIARE SRL,

CALEA GRIVITEI NR. 164,
BL. K, SC. C, AP. 65, SECTOR
1, BUCURESTI, 010708,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Victory Imobiliare

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

35. Administrarea afacerilor, administrare de
afaceri, managementul și administrarea
afacerilor.
36. Agenții imobiliare, investiții imobiliare,
servicii imobiliare, afaceri imobiliare, agențiile
imobiliare,
gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
planificare de investiții imobiliare, administrare
de proprietăți
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, investiții în
proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, gestiunea imobilelor, gestiunea
terenurilor, gestiunea proprietăților comerciale,
servicii de
gestiune de multiproprietăți, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, servicii oferite de agenți
imobiliari, agenție
imobiliară, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare,
servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare.

37. Servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, renovare de proprietăți,
renovare de clădiri, renovarea interioară a
clădirilor.

───────

(210) M 2020 00488
(151) 27/01/2020
(732) MIHAI GHICA DOROBANTU,

STR. VLADEASA NR. 11, BL. C33,
SCARA A, ET. 8, AP. 54, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOROBANTU RAINBOW
INTERNATIONAL FUNERARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
04.01.03; 01.15.01; 01.15.11

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

45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2020 00489
(151) 27/01/2020
(732) RALUCA FLORINA ROMAN, STR.

DR. SAVINI NR. 12, BL. H2, SC. B,
AP. 1, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

KW Forester
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.11.01; 05.01.01

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

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

───────

(210) M 2020 00490
(151) 27/01/2020
(732) ASOCIAŢIA CREŞTINĂ A

TINERILOR YMCA DIN ROMÂNIA,
STR. SILVESTRU NR. 33, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ACT - YMCA

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 00491
(151) 27/01/2020
(732) DELANOI FRUCT SERVICE SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 261, BL. 1,
ET. 7, AP. 31, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA ,
STR.11 IUNIE NR.51, SC. A, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DELANOI

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00492
(151) 27/01/2020
(732) REMARKT MAGAZINE SRL,

STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dor de Bihor

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.09; 25.01.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 788c),
negru (Pantone Black 6c)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în hypermarket/
supermarket/market/outlet store.

───────

(210) M 2020 00493
(151) 27/01/2020
(732) OANA-MARIA ALEXANDRINI,

CAL. DOROBANŢILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
caleavictoriei.com

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00494
(151) 27/01/2020
(732) OANA-MARIA ALEXANDRINI,

CAL. DOROBANŢILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Floreasca

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00495
(151) 27/01/2020
(732) OANA-MARIA ALEXANDRINI,

CAL. DOROBANŢILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
floreasca.com

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00496
(151) 27/01/2020
(732) OANA-MARIA ALEXANDRINI,

CAL. DOROBANŢILOR NR.
172-178, BL. 16, SC. B, ET. 7, AP.
120, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Calea Victoriei

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00497
(151) 27/01/2020
(732) EUROSKI GOLD S.R.L., STR.

MOGOSOAIA NR. 7,SC. 7, ET.1,
AP. 64, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
EUROSKI

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00498
(151) 27/01/2020
(732) ELECTRO GROUP S.R.L., BDUL

MIHAI VITEAZUL NR. 123, JUDEŢ
SĂLAJ, ZALĂU, 45006, SĂLAJ,
ROMANIA

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

(540)

ELG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

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

───────

(210) M 2020 00499
(151) 27/01/2020
(732) EUROSKI GOLD SRL, STR.

MOGOŞOAIA NR. 7, SC. 7, ET.
1, AP. 64, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
SKI SCHOOL

FOR CHAMPIONS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 00500
(151) 27/01/2020
(732) REMARKT MAGAZINE SRL,

STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cu Drag din ARAD

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 25.01.25;
26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roşu (Pantone 788C),

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de
vânzare cu amănuntul în hypermarket/
supermarket/market/outlet store.

───────

(210) M 2020 00501
(151) 27/01/2020
(732) EUROSKI GOLD SRL, STR.

MOGOŞOAIA NR. 7, SC. 7, ET.
1, AP. 64, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

EUROSKI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 00502
(151) 27/01/2020
(732) BUCURESTI TURISM SA, CALEA

VICTORIEI NR. 63-81, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

the wine spot

(531) Clasificare Viena: 11.03.02; 19.07.25;
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00503
(151) 27/01/2020
(732) LUCIAN ARTUR DATCU, STR.

DUCA VODĂ NR. 30, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
AFRODITA DATCU , STR.
DUCA VODĂ NR. 30, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
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)

EXORDIA 1101 By
Lucian Arthur Datcu

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 00504
(151) 27/01/2020
(732) MEDIASHOP GMBH,

SCHNEIDERSTRASSE 1,TOP 1,
NEUNKIRCHEN , 2620, AUSTRIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE STAICOVICI NR. 14,
ET. 1, AP. 1, SECTOR 5, 050558,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LIVINGTON ARCTIC AIR

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

11. Dispozitive pentru răcirea aerului, dispozitive
de răcire a aerului prin evaporare, ventilatoare de
aer condiționat, unități mobile de răcire a aerului
prin evaporare.

───────

(210) M 2020 00505
(151) 27/01/2020
(732) CATALIN SAVIN , STR. VASILE

ALECSANDRI BL. A1, AP. 10,
JUDEŢUL BACĂU, MOTRU,
BACĂU, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR
, ŞOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRIPAT

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
ierburi medicinale, narcotice şi ierburi de fumat
pentru scopuri
medicale, hârtie de rulat pentru ierburi de fumat
pentru scopuri medicinale, hârtie de rulat pentru
narcotice.
7. Aparate mici pentru mărunţire, măcinare,
presare sau zdrobire, care sunt acţionate cu
ajutorul energiei electrice.
10. Vaporizatoare pentru scopuri medicale,
inhalatoare.
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11. Aparate de epurare a gazelor, evaporatoare,
aparate pentru încălzirea lichidelor, aparate
pentru generarea de
vapori.
21. Aparate mici pentru mărunţire, măcinare,
presare sau zdrobire, care sunt acţionate
manual.
25. Veste, eşarfe, şaluri, fulare, articole de
acoperit capul pentru purtare, tricouri, hanorace,
pantaloni.
34. Pipe de tutun, instrumente de curăţat pipele
de tutun, vaporizatoare cu ingestie orală pentru
fumători, ierburi
pentru fumat, hârtie de rulat pentru produse din
tutun.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi servicii de comerţ cu
amănuntul
online în legătură cu produse din ierburi
medicinale, produse din tutun încălzite, ţigarete
electronice,
dispozitive electronice de fumat, dispozitive
electronice şi piesele lor în scopul încălzirii
ţigaretelor sau
tutunului, servicii de comerţ cu amănuntul şi
servicii de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu
dispozitive de vaporizare pe cale orală,
vaporizatoare pentru ţigarete electronice şi
articole pentru fumători,
cutii pentru ţigarete electronice încărcabile,
încărcătoare şi baterii externe pentru produsele
susmenţionate,
servicii de comerţ cu amănuntul şi servicii de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
stingătoare
pentru ţigarete încălzite şi beţişoare de tutun
încălzit, părţi componente şi accesorii pentru
produsele
menţionate anterior, servicii de comerţ cu
amănuntul şi servicii de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu
soluţii de nicotină lichidă destinate utilizării în
ţigări electronice, înlocuitori de tutun (pentru
scopuri
nemedicale), servicii de comerţ cu amănuntul
şi servicii de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu
articole pentru fumători, carcase de protecţie,
protecţii decorative şi cutii de transport pentru
ţigări

electronice şi dispozitive electronice de fumat,
ustensile pentru curăţat.

───────

(210) M 2020 00506
(151) 27/01/2020
(732) CRISTIAN-BOGDAN

SEMENESCU, ALEEA LILIACULUI
NR. 5, BL. B1, SC. 1, AP. 3,
JUDEŢUL GORJ, MOTRU, GORJ,
ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR
, ŞOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE
NR. 11A, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GHIOCELA

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

30. Produse de cofetărie, de patiserie şi de
brutărie.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul şi
cu ridicata a alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de restaurante, inclusiv cele
cu autoservire, cafenele şi baruri, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii
de catering.

───────


