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Cereri Mărci publicate în 04/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 02150 27/04/2020 Elena-Zamfira Oltean aerlive

3 M 2020 02151 27/04/2020 Elena-Zamfira Oltean uRADMonitor

4 M 2020 02464 27/04/2020 LAURENTIU DANIEL TIGAU COVID PROTECT

5 M 2020 02658 27/04/2020 DIFF BREWING SRL DIFF

6 M 2020 02659 27/04/2020 DIFF BREWING SRL TURRIS

7 M 2020 02660 27/04/2020 SILAGHI SILVIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

HAPPY PETS

8 M 2020 02661 27/04/2020 TURKMET LOGISTICS SRL G2V Systems

9 M 2020 02662 27/04/2020 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL SRL

Meli Care

10 M 2020 02663 27/04/2020 ADRIAN DOCEA manatransilvana

11 M 2020 02664 27/04/2020 S.C. PROING CONSULT S.R.L. PROING GRUP

12 M 2020 02665 27/04/2020 AVRAM DECEBAL TOSCA Le Dessertier

13 M 2020 02667 27/04/2020 SERGIU-SAVIN BĂLAŞCĂU MARTOR INCOMOD

14 M 2020 02668 27/04/2020 PIRIFAN DISTRIBUTION SRL PLĂCINTĂRIA Tei

15 M 2020 02669 27/04/2020 MARGARETA ASLAN Transylvanian Tulips Fest

16 M 2020 02670 27/04/2020 SC MERT SA SUPER ACT'S

17 M 2020 02671 27/04/2020 SC IMPAR SRL PROLES

18 M 2020 02672 27/04/2020 CHOUCHOU IMOBIL S.R.L WB

19 M 2020 02673 27/04/2020 S.C ONITRADE LTD S.R.L SAFE CARE

20 M 2020 02674 27/04/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. NaturOni

21 M 2020 02675 27/04/2020 S.C. ONITRADE LTD S.R.L. RELIGHT TECHNOLOGY

22 M 2020 02677 27/04/2020 ALEXANDRU ILIE CRISTIAN
ŞTEFĂNESCU

CAFEVINO

23 M 2020 02678 27/04/2020 PARFUM DE PRIMAVARA
S.R.L.

Făină de Băileşti Şi nu uita,
zâmbeşte azi, căci mâine va
fi bine! FĂINĂ DE GRÂU DIN
CÂMPIA BAILEŞTILOR

24 M 2020 02679 27/04/2020 TUDOR BURGERS
PRODUCTION SRL

First EXPRESS HELP

25 M 2020 02680 27/04/2020 SC NANDRIPRIS & CO SRL NANDI

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01543 22/04/2020 DMT SMART INVEST SRL onlytrend by Alina
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 02681 27/04/2020 ALEXANDRU RADUCANU The Marketer

27 M 2020 02682 27/04/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL Vegalia

28 M 2020 02683 27/04/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL Vegalia

29 M 2020 02684 27/04/2020 CAROLI FOODS GROUP SRL Vegalia

30 M 2020 02685 27/04/2020 SC INNER CHI NATURE SRL INNERGY Inner balance for a
quality life

31 M 2020 02686 27/04/2020 CRISTIAN ALEXANDRU
TUDOR

Petit Greens microgreens

32 M 2020 02687 27/04/2020 PAUL-CEZAR FLOREA CLUBUL BIBLIOFIL ROMAN

33 M 2020 02688 27/04/2020 PAUL-CEZAR FLOREA CLUBUL ROMAN DE
BIBLIOFILIE

34 M 2020 02689 27/04/2020 ARSENE INVEST SRL HOMME DESIGN by POWER-
LED

35 M 2020 02690 27/04/2020 PAUL-CEZAR FLOREA SOCIETATEA ROMANA DE
BIBLIOFILIE
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DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

onlytrend by Alina

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
lor) permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
aceste bunuri, servicii care vor fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul mijloacelor electronice, de
exemplu prin intermediul magazinelor on-line
sau al site-urilor web.

───────

(210) M 2020 02150
(151) 27/04/2020
(732) Elena-Zamfira Oltean, BLD. UNIRII

NR. 71, BL. G2C, SC. 2, ET.7.
AP.60. SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030829, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
aerlive

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

38. Transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicaţii, transmitere digitală de
date pe internet, furnizare de rapoarte referitoare
la comunicaţii, transmitere de mesaje prin
mijloace electronice, transmitere electronică de
mesaje şi date, transmitere video interactivă în
reţele digitale, comunicaţii prin radio, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicaţii,
servicii de comunicaţii pentru schimbul de date
în format electronic, comunicaţii prin reţele

electronice, furnizarea de servicii de protocol
de aplicaţii fără fir inclusiv pentru cei care
folosesc un canal de comunicaţii securizat,
servicii de transmisie de date, transmisie de
informaţii prin reţele de comunicaţii electronice,
colectare şi transmitere de mesaje, servicii
de comunicare pentru transmisia de informaţii,
servicii de telecomunicaţii pentru distribuirea
de date, trimitere, primire şi retrimitere de
mesaje, exploatarea sistemelor electronice de
comunicaţii, servicii de transmisie şi recepţie a
datelor cu ajutorul
mijloacelor de telecomunicaţii, transmisie
de la distanţă de date prin intermediul
telecomunicaţiilor.
42. Cercetare privind prelucrarea de date,
proiectare şi dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
şi dezvoltare de sisteme de afişare a datelor,
proiectare şi dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea
şi stocarea de date, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de introducere de date, proiectare
şi dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare şi dezvoltare de software pentru baze
de date electronice, proiectare şi dezvoltare
de aparate, instrumente şi echipamente fără
fir pentru transmitere de date, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare şi testare
de metode de calcul, de algoritmi şi de software,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, integrare de sisteme
informatice şi reţele de calculatoare, exploatare
de date, servicii informatice de analiză de
date, stocarea electronică a datelor, software ca
serviciu (SAAS).

───────

(210) M 2020 02151
(151) 27/04/2020
(732) Elena-Zamfira Oltean, BLD. UNIRII

NR. 71, BL. G2C, SC. 2, ET.7.
AP.60. SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030829, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
uRADMonitor

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

9. Dispozitive pentru măsurarea poluării aerului,
dispozitive pentru analize fizice (altele cele

(210) M 2020 01543
(151) 22/04/2020
(732) DMT SMART INVEST SRL,
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decât pentru uz medical), aparate pentru
analiza aerului, analizoare de gaze de
ardere, echipamente pentru controlul traficului
aerian, aparate pentru analize fizice (altele
decât cele pentru uz medical), aparate
pentru diagnosticare, altele decât cele de uz
medical, echipamente şi instrumente de control
(supervizare), aparate
de măsurare a prafului.
42. Cercetare privind prelucrarea de date,
proiectare şi dezvoltare de aparate fără fir pentru
transmitere de date, proiectare şi dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
şi dezvoltare de sisteme de afişare a datelor,
proiectare şi dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea şi
stocarea de date, proiectare şi dezvoltare de
sisteme de introducere de date, proiectare şi
dezvoltare de sisteme de
stocare de date, proiectare şi dezvoltare de
software pentru baze de date electronice,
proiectare şi dezvoltare de aparate, instrumente
şi echipamente fără fir pentru transmitere
de date, dezvoltare de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de date,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, dezvoltare şi testare de metode de
calcul, de algoritmi şi de software, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanţă, integrare de sisteme informatice şi
reţele de calculatoare, exploatare de date,
servicii informatice de analiză de date, stocarea
electronică a datelor, software ca serviciu
(SAAS).

───────

(210) M 2020 02464
(151) 27/04/2020
(732) LAURENTIU DANIEL TIGAU,

CALEA PLEVNEI NR. 141,
BL. 3, ET. 3, AP.11, SECTOR
6, BUCURESTI, 060001,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COVID PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.04; 11.03.20

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

5. Dezinfectante.
───────

(210) M 2020 02658
(151) 27/04/2020
(732) DIFF BREWING SRL, STR. 1

MAI NR. 1, BL. P04, SC. A, ET.
3, AP. 12, JUD. TELEORMAN,
TURNU MAGURELE, 024032,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)
DIFF

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 02659
(151) 27/04/2020
(732) DIFF BREWING SRL, STR. 1

MAI NR. 1, BL. P04, SC. A, ET. 3,
AP.12, JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
TURRIS

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02660
(151) 27/04/2020
(732) SILAGHI SILVIA INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, STR. AVRAM
IANCU NR. 4, BL. M25, SC. A,
ET. 1, AP. 3, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN , STRADA LUCRETIU
PATRASCANU NR.2,SC.B,AP.2,
BACAU, ROMANIA

(540)
HAPPY PETS

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

35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor de
hăinuțe pentru căței, zgardă pentru căței, boluri,
paturi, lese, cosmetice pentru căței, accesorii
pentru căței (exceptând transportul), pentru a
permite consumatorilor să le vadă şi să le
achiziționeze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 02661
(151) 27/04/2020
(732) TURKMET LOGISTICS SRL,

CALEA BASCOVULUI NR. 41,
SC. A, AP.1, JUD. ARGES,
MUNICIPIUL PITESTI, 11001,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
G2V Systems

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

11. Echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare.

───────

(210) M 2020 02662
(151) 27/04/2020
(732) BRANDS MAKER

INTERNATIONAL SRL, INTRAREA
ODOBEŞTI NR. 4, BL. V10,
PARTER, CAMERA 1 DIN AP.
3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., BD.
LIBERTATII NR. 22, BL. 102,
SC. 3, ET. 6, AP. 55, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Meli Care

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

3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, odorizante de casă, preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei,
preparate pentru spălare, produse de curăţare
pentru vehicule, beţişoare parfumate, ceară
parfumată, parfumuri de cameră sub formă de
spray, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
şi mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, săculeţe
parfumate, spray parfumat pentru casă, spray-uri
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parfumate pentru lenjerie, spray-uri odorizante
pentru cameră, produse pentru curăţarea
pantofilor (preparate), produse pentru lustruirea
articolelor din piele, soluţii de detergent pentru
curăţarea articolelor de încălţăminte, spray-uri
pentru încălţăminte, şerveţele îmbibate cu agenţi
de luciu pentru piele, detergenţi comerciali de
rufe, detergenţi de rufe pentru curăţare de uz
menajer, detergenţi ecologici de rufe, emolienţi
pentru ţesături, fluide pentru curăţătorie chimică,
lichide pentru spălarea rufelor, produse pentru
înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe, preparate
de condiţionare pentru ţesături, preparate pentru
albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate
pentru spălare de uz menajer, produse chimice
pentru spălarea rufelor, produse de spălat rufe
pentru atragerea murdăriei, produse pentru
a da luciu rufelor, produse pentru curăţarea
materialelor textile, produse pentru intensificarea
acţiunii detergenţilor, produse pentru netezire
(apret), produse pentru spălat rufele care atrag
coloranţii, serveţele antitransfer de culoare, sodă
cristalizată, pentru curăţare, sodă pentru albire,
sprayuri antistatice pentru rufe, săpun detergent,
săpun lichid pentru rufe, săpun praf, săpunuri de
rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esenţiale utilizate ca
parfum în spălătorii, şerveţele antistatice pentru
uscător, soluţii (şampoane) pentru curăţarea
maşinii, soluţii de ştergere, întreţinere şi
curăţare a maşinilor, şampon pentru vehicule,
detergenţi pentru curăţarea automobilelor, apă
parfumată pentru lenjerie, batiste impregnate cu
produse pentru curăţarea ochelarilor de vedere,
beţişoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, beţişoare universale cu vată de uz
personal, burete impregnat cu săpun, ceară
antiderapantă pentru duşumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru parchet, cârpe impregnate pentru lustruit,
ceară preparată pentru lustruire, ceruri de
parchet şi mobilă, coloranţi pentru toaletă,
compoziţii de curăţare pentru toalete, paste de
dinţi, apă de gură, preparate pentru curăţarea
dinţilor, compoziţii preparate pentru curăţarea
geamurilor, compoziţii preparate pentru
strălucirea podelelor, compoziţii preparate
pentru tratarea pardoselilor, compuşi pentru
şlefuire, creme de lustruit, cretă pentru curăţare,
produse de curăţat, decapanţi, decapanţi pentru
ceară de pardoseli (preparate pentru curăţare),
detartranți praf folosiţi pentru maşina de
spălat, detergent pentru spălare, detergent
solid, cu eliberare în timp, pentru ţevi de
evacuare, detergenţi, detergenţi de uz casnic,
detergenţi de uz menajer, detergenţi fabricaţi
din petrol, detergenţi lichizi pentru maşina
de spălat vase, detergenţi pentru maşina

de spălat vase, detergenţi, alţii decât cei
folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
decât cei de uz medical, detergenţi pentru
maşini de spălat vase sub formă de gel,
detergenţi pentru spălarea vaselor, detergenţi
pentru vasul wc, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi sub formă de spumă,
lavete impregnate cu detergent pentru curăţarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curăţeniei,
lichid de spălare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru duşumele,
lichide de curăţare, lichide de curăţare pentru
literele maşinilor de scris, lichide degresante,
parfumuri pentru automobile, preparate chimice
de curăţare pentru uz casnic, preparate
de curăţare destinate utilirării în creşterea
animalelor, preparate de curăţare pentru plăci
de gresie, pânză îmbibată cu detergent, pentru
curăţat, preparate de curăţare pentru curăţirea
scurgeriloi, preparate de curăţare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de strălucire pentru fructe, preparate
degresante de uz casnic, preparate detartrante
de uz casnic, preparate pentru curăţare
impregnate pe discuri cosmetice, preparate
pentru curăţarea frunzelor plantelor, preparate
pentru curăţarea scurgerilor, preparate pentru
curăţarea sticlei, preparate pentru decolorare,
preparate pentru desfundarea scurgerilor şi
chiuvetelor, preparate pentru răzuirea podelelor,
preparate pentru tratarea lemnului folosite
pentru lustruire, preparate pentru îndepărtarea
cerii, preparate pentru îndepărtarea cerii de
pe podele, preparate pentru îndepărtarea
grăsimilor, preparate pentru îndepărtarea lacului,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, preparate pentru înălbire
(decoloranţi) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, produse antistatice
de uz menajer, produse de clătire pentru
maşini automate de spălat vase, produse
de curăţare a cromului, produse pentru
curăţarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru curăţarea mobilierului, produse pentru
curăţarea tapiţeriei, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru îndepărtarea cerii,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului, săpun
de uz casnic, săpun în calupuri pentru
curăţare menajeră, şampon de covoare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, soluţii de curăţare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluţii de curăţare pentru
îndepărtarea petelor, soluţii de detergent pentru
curăţarea croselor de golf, soluţii pentru
curăţarea covoarelor, soluţii pentru curăţarea
lentilelor de ochelari, soluţii pentru scoaterea
petelor (agenţi de curăţare), solvenţi de
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degresare, alţii decât cei folosiţi în procesele
de fabricaţie, solvenţi pe bază de alcool
utilizaţi ca produse de curăţare, solvenţi
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenţi pentru
îndepărtarea vopselelor, spray pentru luciu,
spray-uri de curăţare, spray-uri de curăţat
pentru împrospătarea protecţiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea ţesăturii,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, săpun
pentru curăţarea suprafeţelor cu depuneri de
grăsime sau gudron, săpun pentru întreţinerea
harnaşamentului, săpun praf, şerveţele de
hârtie impregnate pentru curăţarea vaselor de
bucătărie, şerveţele impregnate cu preparate
de curăţare, şerveţele pentru şters ochelarii
impregnate cu detergent, şerveţele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
şerveţele umede impregnate cu un produs
de curăţat, substanţe de curăţare pentru
congelatoare, substanţe de curăţare pentru
uz casnic, substanţe degresante, substanţe
naturale de lustruit pentru podele, substanţe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanţe pentru
îndepărtarea petelor cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
care conţin acid hialuronic, produse cosmetice
care conţin cheratină, produse cosmetice
care conţin panthenol, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice pentru copii,
produse cosmetice şi preparate cosmetice,
produse cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, cremă pentru cuticule, creme de
masaj, nemedicinale, dischete demachiante din
vată, fibre de uz cosmetic, gel de aloe vera
de uz cosmetic, geluri de masaj, altele decât
cele de uz medicinal, grăsimi de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), loţiuni parfumate
(preparate de toaletă), demachiante pentru ochi,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, produse
de curăţare pentru perii cosmetice, produse de
curăţat nasul pentru igiena personală, produse
de masaj, nemedicamentoase, produse de
toaletă nemedicinale, produse de îngrijire pentru
bebeluşi, nemedicinale, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
tampoane de curăţare impregnate cu preparate
de toaletă, tampoane de curăţare impregnate cu
produse cosmetice, truse cosmetice, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
impregnate cu produse cosmetice, şerveţele
impregnate pentru uz cosmetic, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice, uleiuri

de uz cosmetic, uleiuri şi loţiuni pentru
masaj, unguente de uz cosmetic, vată de
uz cosmetic, deodorante şi antiperspirante,
antiperspirante nemedicamentoase, deodorante
antiperspirante, deodorante cu bilă (produse de
toaletă), deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
deodorante pentru oameni, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante pentru
picioare, deodorante pentru îngrijirea corpului,
pudră pentru picioare (nemedicinală), sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
sprayuri pentru corp, săpunuri deodorante,
farduri cosmetice, geluri de baie, geluri
spumante pentru baie, preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), produse de
baie, nemedicamentoase, produse pentru baie
de uz cosmetic, săpun de baie, săruri de
baie (nemedicinale), săruri de baie parfumate,
spumante de baie (nemedicinale), ulei de baie,
uleiuri aromatice pentru baie, uleiuri de baie
care nu sunt medicinale, uleiuri de baie de
uz cosmetic, preparate şi tratamente pentru
păr, balsamuri de păr, ceară pentru păr, loţiuni
cosmetice de păr, loţiuni de protecţie pentru
păr, măşti pentru păr, măşti pentru îngrijirea
părului, vopsele pentru păr, șampoane, ulei
de păr, produse de curăţare pentru mâini,
săpun de duş, săpun de înfrumuseţare, săpun
industrial, săpun lichid, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igienă personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
șampoane pentru corp, săpunuri, creme pentru
faţă, creme pentru corp, creme autobronzante,
creme depilatoare, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, produse cosmetice pentru
buze, produse cosmetice pentru unghii, creme
şi loţiuni cosmetice, 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. Dezinfectanţi şi antiseptice, dezinfectanţi
de uz medical, săpunuri şi detergenţi
medicinali şi dezinfectanţi, dezinfectanţi pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanţi
pentru instrumente şi aparate medicale,
săpun antibacterian, produs de curăţare
antibacterian, spumă antibacteriană de curăţat,
produs antibacterian pentru curăţarea feţeI,
prosoape sanitare, scutece de unică folosinţă,
alcool medicinal, antiseptice, antiseptice
cu efect profilactic, antiseptice cu efect
terapeutic, dezinfectante, dezinfectante de
uz veterinar, dezinfectante folosite pentru
igienă, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
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dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante pentru lentile de contact, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe şi legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feţei, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curăţare
antiseptice, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru bazine
de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluţii de
sterilizare, şerveţele antibacteriene, şerveţele
de uz medical, şerveţele dezinfectante,
şerveţele impregnate cu medicamente, şerveţele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafeţe dure,
produse pentru sterilizare, substanţe chimice
pe bază de algicide pentru bazine de înot,
substanţe de spălare (sterilizante), substanţe de
sterilizare, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, tampoane de vată antiseptice,
tampoane impregnate cu alcool pentru uz
medical, unguente antiseptice, vată sterilă
(aseptică), detergenţi (detersivi) de uz medical,
detergenţi germicizi, preparate antibacteriene
pentru spălarea feţei, de uz medical,
preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
produse pentru spălarea vitelor (insecticide),
soluţii antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
soluţii insecticide pentru spălături veterinare,
spălături vaginale de uz medical, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, şampoane insecticide pentru
animale, șampoane medicinale, şampoane
medicinale pentru animale de companie,
șampoane pediculicide, preparate chimice de
uz sanitar, preparate de curăţare şi sterilizare
a instrumentelor chirurgicale, preparate de uz
medical pentru spălaturi, preparate igienice
de uz veterinar, preparate sanitare de
sterilizare, produse igienice pentru medicină,

soluţii de curăţare de uz medical, solvenţi
de curăţare pentru îndepărtarea plasturilor
adezivi, substanţe sub formă de tablete
utilizate pentru sterilizarea apei, șampoane
uscate medicinale, preparate de dezodorizare
de uz menajer, comercial sau industrial,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapiţerie, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, dezodorizante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, produse pentru odorizarea
aerului, spray-uri pentru dezodorizarea aerului,
sprayuri pentru dezodorizarea camerelor,
sprayuri pentru împrospătarea aerului, produse
şi articole pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse şi articole pentru igienă, pansamente,
bandaje şi plasturi medicali, comprese utilizate
ca pansamente, pansamente chirurgicale şi
medicale, pansamente dezinfectante, plasturi,
preparate farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, detergenţi
pentru scopuri medicale.
10. Măști medicale, măşti medicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti medicale
pentru protecţie împotriva substanţelor toxice,
măşti chirurgicale pentru protecţie împotriva
substanţelor toxice, măşti de protecţie
respiratorie confecţionate din materiale neţesute
de uz medical, măşti de protecţie pentru
gură de uz medical, dispozitive medicale
pentru susţinerea corpului, mănuşi chirurgicale,
mănuşi de uz medical, mănuşi pentru uz
veterinar, mănuşi pentru uz stomatologic,
mănuşi de uz chirurgical, mănuşi medicale
din latex, mănuşi de uz spitalicesc, mănuşi
folosite la examinarea medicală, mănuşi de
consultaţie pentru uz medical, mănuşi din
cauciuc de uz medical, mănuşi de latex
de uz medical, mănuşi de protecţie de uz
medical, mănuşi de unică folosinţă de uz
chirurgical, mănuşi de unică folosinţă de uz
veterinar, mănuşi din latex pentru examinare,
pentru uz medical, mănuşi de protecţie de
unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
mănuşi de protecţie utilizate de persoane
care lucrează în domeniul medical, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
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în domeniul stomatologic, halate chirurgicale,
halate medicale, halate pentru chirurgi, halate
de uz chirurgical, halate pentru examinarea
pacienţilor, măşti respiratorii chirurgicale, măşti
sanitare de uz medical, măşti de protecţie
respiratorie de uz medical, măşti chirurgicale
cu filtru de înaltă protecţie, măşti nazale (de
protecţie) pentru uz medical, măşti faciale de
protecţie pentru uz medical, măşti de protecţie
pentru gură de uz medical, viziere de protecţie
pentru uz medical, dispozitive capitonate pentru
uz medical, instrumente medicale, instrumente
manuale medicale, aparate şi instrumente
medicale, detectoare folosite în scopuri
medicale, dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, furtunuri medicale pentru administrarea
medicamentelor, lămpi cu ultraviolete pentru
scopuri medicale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, umidificatoare pentru
utilizare în tratamente medicale, lămpi pentru
utilizare cu instrumente medicale, articole
vestimentare de compresie pentru tratamente
medicale, instrumente optice pentru măsurarea
temperaturii pentru examinări medicale, măşti
medicale pentru protecţie antibacteriană, măşti
chirurgicale pentru protecţie antibacteriană,
lămpi chirurgicale, lămpi de uz medical,
lămpi medicale chirurgicale, lămpi folosite la
examinarea medicală, lămpi cu infraroşii de uz
medical, lămpi cu infraroşii de uz chirurgical,
lămpi cu raze ultraviolete pentru uz medical,
lămpi cu infraroşii folosite în scop curativ,
lămpi frontale pentru chirurgie (de purtat pe
cap), termometre auriculare, termometre clinice,
termometre cu infraroşu de uz medical, halate
chirurgicale, halate medicale, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, costume chirurgicale
sterile, huse pentru încălţăminte chirurgicală,
căşti de respiraţie pentru respiraţie artificială,
dispozitive de ventilaţie pentru respiraţia
artificială, măşti de protecţie respiratorie pentru
respiraţie artificială, aparate de diagnosticare
cu ultrasunete, de uz medical, aparate
de diagnosticare pentru uz medical, bonete
chirurgicale, bonete de protecţie pentru păr,
pentru medici, dispozitive de protecţie pentru
catetere, îmbrăcăminte de protecţie pentru
uz chirurgical, îmbrăcăminte de protecţie de
uz medical, ecrane de protecţie pentru faţă,
de uz medical, materiale textile de protecţie
radiologică utilizate în tratamente terapeutice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical şi
pacienţi, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,

aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, măşti utilizate de către personalul
medical, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, termometre pentru scopuri medicale,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru masaj, îmbrăcăminte
cu scop medical.

───────

(210) M 2020 02663
(151) 27/04/2020
(732) ADRIAN DOCEA, STR. PARIS

NR. 102, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400137, CLUJ,
ROMANIA

(540)
manatransilvana

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2020 02664
(151) 27/04/2020
(732) S.C. PROING CONSULT S.R.L.,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 24,
AP. 4, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
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)

PROING GRUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.(Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02665
(151) 27/04/2020
(732) AVRAM DECEBAL, STR.

GENERAL GHEORGHE LUPU,
NR. 16, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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)

TOSCA Le Dessertier

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, mov, lila,
violet, roz, muștar

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

30. Pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile, zahăr, miere, melasă.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, Servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 02667
(151) 27/04/2020
(732) SERGIU-SAVIN BĂLAŞCĂU

, ALEEA GEN. DUMITRU
VASILIU, NR. 2, SC. D, AP. 27,
JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
MARTOR INCOMOD
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare pe
pagini web, emisiuni de ştiri (transmisii),
radiodifuziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu.
41. Publicare de ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage şi broşuri, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, emisiuni de radio
(programare), producţia de emisiuni radiofonice,
producţie de emisiuni de televiziune.
42. Crearea şi menţinerea de siteuri web.

───────

(210) M 2020 02668
(151) 27/04/2020
(732) PIRIFAN DISTRIBUTION SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 37,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011682, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLĂCINTĂRIA Tei

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 25.01.15;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 02669
(151) 27/04/2020
(732) MARGARETA ASLAN, STR.

AUREL VLAICU NR. 27, SC. I, ET.1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Transylvanian Tulips Fest

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

41. Organizarea de festivaluri în scopuri
culturale.

───────

(210) M 2020 02670
(151) 27/04/2020
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SUPER ACT'S

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

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

───────
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(210) M 2020 02671
(151) 27/04/2020
(732) SC IMPAR SRL, STR.

LEMNARILOR NR. 14/B,
JUD.HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)
PROLES

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

5. Truse medicale de prim ajutor pentru voiaj,
truse medicale de prim ajutor portabile, trusă de
prim ajutor încărcată, trusa portabilă de acordare
prim ajutor.
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate de
semnalizare, extinctoare, alarme și echipamente
de avertizare, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, triunghiuri de semnalizare
pentru avarie.

───────

(210) M 2020 02672
(151) 27/04/2020
(732) CHOUCHOU IMOBIL S.R.L, B-

DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 5-7,
CORP B, HERMES BUSINESS
CAMPUS 1, CAMERA 1, ET.
8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VBA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. IOAN BIANU NR.
27, ETAJ 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WB

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

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

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

41. Furnizarea instalaţiilor de casino ( jocuri
de noroc ), servicii de club (amuzament sau
educaţie), jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
jocuri de loterii, servicii de cluburi de noapte,
operarea de loterii.
43. Servicii de bar, servicii oferite de snack-bar-
uri.

───────
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(210) M 2020 02673
(151) 27/04/2020
(732) S.C ONITRADE LTD S.R.L, STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUD. IASI,
IASI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

SAFE CARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
24.01.03; 26.04.03; 24.17.02

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 02674
(151) 27/04/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

NaturOni

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2020 02675
(151) 27/04/2020
(732) S.C. ONITRADE LTD S.R.L., STR.

VASILE CONTA NR. 30, JUDEŢ
IAŞI, IAŞI, 700106, IAȘI, ROMANIA

(540)

RELIGHT TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────
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(210) M 2020 02677
(151) 27/04/2020
(732) ALEXANDRU ILIE CRISTIAN

ŞTEFĂNESCU, STR. ILEANA
COSÂNZEANA NR. 6, BL. P9,
SC. A, ET. 7, APT. 24, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CAFEVINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24; 11.03.02; 11.03.04

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

16. Produse de imprimerie, reviste, publicaţii.
41. Servicii de divertisment, realizare de
emisiune tv.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 02678
(151) 27/04/2020
(732) PARFUM DE PRIMAVARA S.R.L.,

STRADA UNIRII NR. 19, JUD.
DOLJ, BAILESTI, DOLJ, 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)

Făină de Băileşti Şi nu uita,
zâmbeşte azi, căci mâine

va fi bine! FĂINĂ DE GRÂU
DIN CÂMPIA BAILEŞTILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12; 05.07.02;
05.07.05; 25.01.05

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

clase:
30. Făină.

───────
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(210) M 2020 02679
(151) 27/04/2020
(732) TUDOR BURGERS PRODUCTION

SRL, STR. MARASESTI NR.
42, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

First EXPRESS HELP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
24.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
65,224,224)

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

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

───────

(210) M 2020 02680
(151) 27/04/2020
(732) SC NANDRIPRIS & CO SRL, STR.

CRISTOFOR COLUMB NR. 42,
JUDETUL TIMIS, DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
NANDI

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

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

───────

(210) M 2020 02681
(151) 27/04/2020
(732) ALEXANDRU RADUCANU, STR.

COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)
The Marketer

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice nedescarcabile, publicarea de texte,
publicarea cărţilor,
servicii de instruire, servicii educaţionale,
predare, publicarea de ziare şi reviste electronice
online, accesibile
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, publicare multimedia de reviste,
jurnale, ziare, organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2020 02682
(151) 27/04/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Vegalia

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

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

───────

(210) M 2020 02683
(151) 27/04/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Vegalia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 02684
(151) 27/04/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Vegalia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2020 02685
(151) 27/04/2020
(732) SC INNER CHI NATURE SRL,

BD. MAMAIA NR. 284, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INNERGY Inner balance
for a quality life

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 05.05.20;
05.05.21

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

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

───────

(210) M 2020 02686
(151) 27/04/2020
(732) CRISTIAN ALEXANDRU TUDOR,

STR. PRINCIPALĂ NR. 54, SAT
FINARI, JUD. PRAHOVA, COM
GORGOTA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Petit Greens microgreens

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.21; 05.07.01; 05.03.13;
26.01.18

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, verde, maro

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

31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35. Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile, inclusiv online prin websiteuri,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ cu produse din clasa
31, servicii de comerţ prin magazine şi lanţuri de
magazine, inclusiv online.

───────
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(210) M 2020 02687
(151) 27/04/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CLUBUL BIBLIOFIL ROMAN

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

16. Tiparituri, publicatii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, carti, semne de carti,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetarie si de birou, cu exceptia mobilei,
materiale didactice si educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educatie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi sustinerea colocviilor, organizarea şi
sustinerea conferintelor, organizarea şi
sustinerea congreselor, informaţii despre
educatie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 02688
(151) 27/04/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CLUBUL ROMAN
DE BIBLIOFILIE

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

16. Tipărituri, publicaţii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, cărţi, semne de cărţi,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
materiale didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, informaţii despre
educaţie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────
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(210) M 2020 02689
(151) 27/04/2020
(732) ARSENE INVEST SRL, STR.

ION LUCA CARAGIALE NR. 52,
COMUNA
CHIAJNA, JUD. ILFOV, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOMME DESIGN
by POWER-LED

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.08; 27.05.17; 13.01.17;
16.01.06; 16.01.11; 02.09.15

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, turcoaz, portocaliu,
crem, ocru, verde

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

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

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de import export, regruparea în avantajul terților
a diverselor produse în special a celor solicitate
în clasa 9 si 11 (cu excepția transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, prin magazine en-gross
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor teleshopping, servicii de intermediere
comercială și de
intermediere în achiziții.

───────

(210) M 2020 02690
(151) 27/04/2020
(732) PAUL-CEZAR FLOREA, STR.

VREJULUI NR. 21, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
SOCIETATEA ROMANA

DE BIBLIOFILIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, publicaţii, ziare, reviste, albume,
almanahuri, atlase, cărţi, semne de cărţi,
calendare, cataloage, fotografii, articole de
papetărie şi de birou, cu exceptia mobilei,
materiale didactice şi educative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
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susţinerea congreselor, informaţii despre
educaţie, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────



 

ERATĂ 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 02625 depusă pentru înregistrarea mărcii 

KUMA, publicată în data de 30/04/2020, clasificarea produselor solicitată, conform 

Clasificării de la NISA este:  

 Clasa 11 

Instalații sanitare și de baie și accesorii pentru instalații; lavoare pentru spălat mâinile 

(componente ale instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat mâinile (componente ale 

instalaţiilor sanitare); lavoare individuale; robinete pentru lavoare; dispozitive de evacuare 

pentru lavoare; dopuri din metal pentru lavoare; accesorii de scurgere pentru lavoare; cabine 

de duș; chiuvete; căzi (băi spa); lavoare pentru baie (chiuvete). 

Clasa 20 

Mobilă; mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; suporturi pentru lavoare (mobilă); standuri 

pentru lavoare (mobilier); mobilă de toaletă incluzând lavoare; dulapuri pentru baie incluzând 

lavoare; tăblii masă; dulapuri; mese de toaletă; mobilier de baie; accesorii pentru baie sub 

formă de mobilier; mobilier de bucătărie; module mobile de bar (mobilier); suprafețe de lucru; 

mese cu blat-tavă (mobilier). 

Clasa 21 

Ustensile cosmetice și de toaletă; lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare). 


