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Cereri Mărci publicate în 03/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02676 27/05/2020 DIANA-MIHAELA TOMA Săptămânaţională

2 M 2020 03079 27/05/2020 INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA

3 M 2020 03080 27/05/2020 INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIŢIEI ROMÂNE

112 POLITIA

4 M 2020 03081 27/05/2020 INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA 112

5 M 2020 03082 27/05/2020 INSPECTORATUL GENERAL
AL POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA

6 M 2020 03393 27/05/2020 SALT DATA INNOVATIONS
S.R.L.

SALT DATA

7 M 2020 03475 27/05/2020 ALEXANDRU SEVERIN betmentor

8 M 2020 03479 27/05/2020 BISTROMAR LA TIMONA SRL SEAFOOD SOCIETY

9 M 2020 03480 27/05/2020 BOTTLE BRANDS SRL POVESTEA A ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA NOASTRĂ
MINUNATĂ ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI SETEA DE A
FI ACUMVA

10 M 2020 03481 27/05/2020 BOTTLE BRANDS SRL POVESTEA A ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA NOASTRĂ
MINUNATĂ ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI SETEA DE A
FI ACUMVA

11 M 2020 03482 27/05/2020 BOTTLE BRANDS SRL POVESTEA A ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA NOASTRĂ
MINUNATĂ ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI SETEA DE A
FI ACUMVA

12 M 2020 03483 27/05/2020 BOTTLE BRANDS SRL BULE BULE

13 M 2020 03484 27/05/2020 SC ROMFULDA PROD SRL PĂUNIŢA

14 M 2020 03485 27/05/2020 NEOPACK INDUSTRIAL S.R.L NEOSEPT

15 M 2020 03486 27/05/2020 OANA-MARIA JITARU ES EXTRA-S functional shoes

16 M 2020 03487 27/05/2020 VITAMIN STORE S.R.L VITAMIN STORE

17 M 2020 03488 27/05/2020 VLAD-LEONARD POPA MOFT Barber Shop

18 M 2020 03489 27/05/2020 SC COMPONENTE AUTO SA

19 M 2020 03490 27/05/2020 NEKPRINT SYSTEM
SOLUTIONS SRL

NEKPRINT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 03491 27/05/2020 CALIPSO SRL SKY JUICE

21 M 2020 03494 27/05/2020 SC EUROPLASTIC SRL CLIC SUPERCLOR ACTIV

22 M 2020 03495 27/05/2020 ENGINE WHEEL SERV SRL Car SOS SERVICE AUTO

23 M 2020 03497 27/05/2020 MARINEL-CATALIN
PRISCORNITA

ALATURI DE OAMENI, PE
VIATA

24 M 2020 03499 27/05/2020 SC ABC PLUS MEDIA SA SPECTACOL.RO

25 M 2020 03500 27/05/2020 GHITA COSTIN PFA DISTILERIA GHITO'S ŢUICĂ
RACHIURI

26 M 2020 03501 27/05/2020 FUN & SUN FARM S.R.L. Locale MAGAZIN DE PRODUSE
ALIMENTARE

27 M 2020 03502 27/05/2020 RO BAUTURI S.R.L. Ardeleana EST. 2020

28 M 2020 03503 27/05/2020 DTM GROUP INTERNATIONAL
SRL

MOBILADO

29 M 2020 03504 27/05/2020 PRIMARIA COMUNEI
DOMNESTI

CLUB SPORTIV VOINȚA
DOMNEȘTI

30 M 2020 03505 27/05/2020 IOAN URSACHI URSACHI

31 M 2020 03506 27/05/2020 SC ALBERT'S DELIGHTS SRL STRADAL

32 M 2020 03507 27/05/2020 DRAGHICI LAURA RUXANDRA
- PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

chic fleuriste

33 M 2020 03508 27/05/2020 AURELIAN-FLORIN MANOLE CLOŞCA CU PUII DE AUR

34 M 2020 03509 27/05/2020 STEA-ROM SRL La Tara FRUIT BIO ROMANIA
2014

35 M 2020 03510 27/05/2020 Vladimir Termican BabyTime best and natural for
children

36 M 2020 03511 27/05/2020 SC DONA MARKETING GRUP
SRL

37 M 2020 03512 27/05/2020 CHICKEN FRESH DELIVERY
SRL

CHICKEN FRESH DELIVERY
IERI ERA IN ABATOR, AZI LA
TINE IN CUPTOR

38 M 2020 03513 27/05/2020 SC DONA MARKETING GRUP
SRL

farmacia DONA

39 M 2020 03514 27/05/2020 CROWD CONTROL SRL the bear

40 M 2020 03515 27/05/2020 CROWD CONTROL SRL MEMORIES

41 M 2020 03516 27/05/2020 SC SALCONSERV FOOD SRL Verdino BUN DIN PLANTE.
FĂRĂ CARNE. DIN PLANTE
ESTE MAI BINE PENTRU
MEDIU ŞI ANIMALE.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2020 03517 27/05/2020 AQUAREX-V EAD Velingrad

43 M 2020 03518 27/05/2020 MORODAN ANA MARIA MORODAN SHOP

44 M 2020 03519 27/05/2020 Guiman Ududec SCA PrivacyON

45 M 2020 03520 27/05/2020 ANA ILANA ANNELLY

46 M 2020 03521 27/05/2020 Dan Andrei Rosenfeld Adeva

47 M 2020 03522 27/05/2020 FUNDATIA MIHAI EMINESCU
TRUST ONG

MET MIHAI EMINESCU TRUST

48 M 2020 03523 27/05/2020 Alexandrescu Daniel
Alexandru Ilie

RESTARTIX

49 M 2020 03524 27/05/2020 Sens Team SRL SensCare
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(210) M 2020 02676
(151) 27/05/2020
(732) DIANA-MIHAELA TOMA, STR.

CIOCÂRLIEI NR. 118, JUD ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Săptămânaţională

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
20.07.02

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(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. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03079
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

AL POLIŢIEI ROMÂNE, STR.
MIHAI VODĂ NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POLITIA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben

(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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2020 03080
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

AL POLIŢIEI ROMÂNE, STR.
MIHAI VODĂ NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

112 POLITIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.05.01; 26.11.11

(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben,
roșu, verde

(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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/05/2020

(210) M 2020 03081
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

AL POLIŢIEI ROMÂNE, STR.
MIHAI VODĂ NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POLITIA 112
(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben,

roșu, verde
(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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03082
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

AL POLIŢIEI ROMÂNE, STR.
MIHAI VODĂ NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POLITIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
26.05.04; 26.11.11

(591) Culori revendicate:gri, albastru, galben
(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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03393
(151) 27/05/2020
(732) SALT DATA INNOVATIONS S.R.L.,

STR. PUTUL LUI ZAMFIR NR. 18,
CAMERA S3, ETAJ III, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SALT DATA

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#0397c8, HEX=#093a67), negru

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

9. Computere.
42. Servicii de consultanță în materie de
tehnologie a informației (IT).

───────
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(210) M 2020 03475
(151) 27/05/2020
(732) ALEXANDRU SEVERIN, STR.

PRUNDU MARE NR. 9, JUDEȚUL
SIBIU, AVRIG, 555200, SIBIU,
ROMANIA

(540)
betmentor

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

9. Software pentru pariuri, aplicații software de
pariuri sportive.

───────

(210) M 2020 03479
(151) 27/05/2020
(732) BISTROMAR LA TIMONA

SRL, STR. BANU ANTONACHE
NR. 55-57, COMPLEXUL
AGROALIMENTAR FLOREASCA
SPAȚIUL A11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SEAFOOD SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 18.03.21; 27.05.01;
29.01.04

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

clase:
29. Pește, paste de carne, Pește (produse
alimentare din peste), pește sărat, pește uscat,

pește afumat, pește prelucrat, pește congelat,
pește marinat, pește conservat, pastă de pește,
specialități și preparte din pește, mâncăruri din
pește, file de pește, conserve de pește, geluri
din pește (aspic), icre de pește preparate, pește
fiert și uscat, pește gătit și congelat, icre de
pește procesate, alimente refrigerate din pește,
quenelle (pește), mâncăruri pe bază de pește,
produse din pește la borcan, produs tartinabil pe
bază de pește, pește, fructe de mare și moluște,
paste de pește și fructe de mare, produse din
pește preparate, pentru consum uman, fructe
de mare congelate, fructe de mare preparate,
fructe de mare în conservă, uleiuri comestibile
obținute din pește, produse lactate și înlocuitori,
brânzeturi, uleiuri și grăsimi, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
suc de scoici, sosuri pentru gustări, supă de
pește, supe.
35. Administrare a afacerilor comerciale pentru
restaurante, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul exploatării
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de relații
cu publicul, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata de produse
alimentare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata de produse alimentare din pește și fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, gestionare
de programe de stimulare și fidelizare, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare produse alimentare.

───────
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(210) M 2020 03480
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ

ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-
A POTOLIT ȘI SETEA

DE A FI ACUMVA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03481
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ

ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-
A POTOLIT ȘI SETEA

DE A FI ACUMVA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03482
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ

ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-
A POTOLIT ȘI SETEA

DE A FI ACUMVA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03483
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BULE BULE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.15.21

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03484
(151) 27/05/2020
(732) SC ROMFULDA PROD SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 50, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420155, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

PĂUNIŢA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru, roşu, mov, turcoaz, 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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03485
(151) 27/05/2020
(732) NEOPACK INDUSTRIAL S.R.L,

STR. PETROLISTULUI NR. 640,
SAT CORNU DE JOS, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CORNU,
PRAHOVA, 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)

NEOSEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.01.16; 24.13.22

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

clase:
1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
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uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03486
(151) 27/05/2020
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

ECATERINA VARGA NR. 49, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
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)

ES EXTRA-S functional shoes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.18; 29.01.12

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

clase:

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).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03487
(151) 27/05/2020
(732) VITAMIN STORE S.R.L, ALEEA

PROF. ONISIFOR GHIBU NR. 2,
BL. X9, SC. A, AP.13, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, 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)

VITAMIN STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.07.13; 26.04.18

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

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

───────
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(210) M 2020 03488
(151) 27/05/2020
(732) VLAD-LEONARD POPA, STR. 1

DECEMBRIE BL. A3, ET. 3, AP. 13,
JUD. DAMBOVIŢA, PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, 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)

MOFT Barber Shop

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03489
(151) 27/05/2020
(732) SC COMPONENTE AUTO SA,

STR. MAXIMILIAN POPOVICI NR.
59, JUD. ARGEŞ, TOPOLOVENI,
115500, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18

(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).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03490
(151) 27/05/2020
(732) NEKPRINT SYSTEM SOLUTIONS

SRL, STR. LUGOJANA NR. 2,
BL. 11, SC. 3, AP. 134, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NEKPRINT

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.

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

───────

(210) M 2020 03491
(151) 27/05/2020
(732) CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,

JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SKY JUICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 03494
(151) 27/05/2020
(732) SC EUROPLASTIC SRL, B-DUL

TIMIŞOARA NR. 98E, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CLIC SUPERCLOR ACTIV

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

5. Dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți
de uz medical, șervețele dezinfectante,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
dezinfectanți de uz menajer, biocide.

───────
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(210) M 2020 03495
(151) 27/05/2020
(732) ENGINE WHEEL SERV SRL,

STR. CPT.C-TIN PUREC NR. 6,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Car SOS SERVICE AUTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.08; 26.11.12; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.

───────

(210) M 2020 03497
(151) 27/05/2020
(732) MARINEL-CATALIN

PRISCORNITA, STR. ANTON
BACALBASA NR. 19, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ALATURI DE

OAMENI, PE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate și marketing, publicitate prin radio
și în mediul online, conducerea afacerilor.
36. Afaceri imobiliare, asigurări.
42. Crearea și dezvoltarea hardware și
software, dezvoltarea programelor pe calculator.
45. Servicii de consultanță juridică.

───────

(210) M 2020 03499
(151) 27/05/2020
(732) SC ABC PLUS MEDIA SA, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410020, BIHOR,
ROMANIA

(540)
SPECTACOL.RO

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

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

───────

(210) M 2020 03500
(151) 27/05/2020
(732) GHITA COSTIN PFA, STR.

STRANDULUI NR. 6A, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100189,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

DISTILERIA GHITO'S
ŢUICĂ RACHIURI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 25.01.18;
25.01.19; 15.01.01; 27.05.01; 27.05.17;
05.07.10; 05.07.13; 05.07.14; 05.07.15

(591) Culori revendicate:albastru, alb, mov,
verde, roşu, mov

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

33. Băuturi alcoolice spirtoase.
───────
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(210) M 2020 03501
(151) 27/05/2020
(732) FUN & SUN FARM S.R.L., STR.

LIVEZENI NR. 4, BL. C17, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540565,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

Locale MAGAZIN DE
PRODUSE ALIMENTARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14; 05.07.13

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb, roşu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de vânzare produse alimentare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de comerţ cu
amănuntul produse de alimentare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online pentru produse
alimentare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comerț cu amănuntul,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, carne, lactate, bauturi.

───────

(210) M 2020 03502
(151) 27/05/2020
(732) RO BAUTURI S.R.L., SAT ERNEI

NR. 391M, JUD. MUREŞ, ERNEI,
547215, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

Ardeleana EST. 2020

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.17; 25.01.05; 25.01.19; 01.01.05;
19.01.01

(591) Culori revendicate:negru, galben, auriu,
maro, alb

(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 03503
(151) 27/05/2020
(732) DTM GROUP INTERNATIONAL

SRL, STR. TEBEA NR. 20, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MOBILADO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
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, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03504
(151) 27/05/2020
(732) PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI,

ȘOS. AL. I. CUZA NR. 25-27,
JUDEȚUL ILFOV, **, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV
VOINȚA DOMNEȘTI

(531) Clasificare Viena: 24.01.15; 27.05.02;
29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2020 03505
(151) 27/05/2020
(732) IOAN URSACHI, CALEA

BUCOVINEI NR. 182, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

URSACHI

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.24

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

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

───────

(210) M 2020 03506
(151) 27/05/2020
(732) SC ALBERT'S DELIGHTS SRL,

STR. CLUJ NR. 19, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

STRADAL

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 27.05.02;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, alb, roșu,
maro

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

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

───────

(210) M 2020 03507
(151) 27/05/2020
(732) DRAGHICI LAURA RUXANDRA -

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
BD. INDEPENDENTEI NR. 7, BL.
15, ET. P, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

chic fleuriste

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
31. Aranjamente din flori proaspete sau
naturale.
35. Organizarea de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────
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(210) M 2020 03508
(151) 27/05/2020
(732) AURELIAN-FLORIN MANOLE ,

STR. SOARELUI NR. 8, SC. A, AP.
12, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)
CLOŞCA CU PUII DE AUR

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03509
(151) 27/05/2020
(732) STEA-ROM SRL, PIAȚA UNIRII

NR. 6, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

La Tara FRUIT BIO
ROMANIA 2014

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.12;
05.01.16

(591) Culori revendicate:verde, roșu

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03510
(151) 27/05/2020
(732) Vladimir Termican, STR. MIHAIL

TÂRNOVEANU NR. 58A, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BabyTime best and
natural for children

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.23;
01.07.06; 26.01.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, saci adaptaţi pentru cărucioare,
ghidoane de bicicletă, anvelope de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
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de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
biciclete, biciclete electrice, drone civile, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii, sănii,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
că rucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, carucioare tip cuşcă cu role, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune de
siguranţă pentru copii, pentru vehicule, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, sănii
(vehicule), sisteme de tractare pentru vehicule,
triciclete, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, roţi de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, scaune cu rotile.
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, perne de aer, nu cele
pentru scopuri medicale, perne gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
saltele cu aer, nu cele pentru scopuri medicale,
saltele gonflabile / pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, articole pentru pat,
cu excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, tabureţi, perne pentru rezemarea
capului bebeluşului, perne pentru formarea
capului bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune
înalte pentru bebeluşi, premergătoare, obiecte
publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă, saltele
pentru ţarcurile pentru copii, saltele, rame
pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar,
scaune / bănci (scaune), banchete, covoraşe de
dormit / saltele de dormit, canapele, taburete,
saltele din paie, împletituri din paie, mese,
tăvi, nemetalice, cărucioare (mobilă), platforme
pentru schimbarea bebeluşilor montate în
perete, dulapuri de
haine.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, apărători laterale pentru pătuţurile de

copii (lenjerie de pat), pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, scutece din pânză,
plăpumi de puf,
material elastic ţesut, ţesături pentru lenjeria
de corp, pleduri de călătorie (pături pentru
genunchi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
perm iţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpăr ătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru produse specifiice copiilor
si bebelusilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
engros si cu amănuntul de produse specifice
pentru copii si bebelusi.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. servicii de creşă (crèche),
decorare de alimente.

───────

(210) M 2020 03511
(151) 27/05/2020
(732) SC DONA MARKETING GRUP

SRL, STR. PRECIZIEI NR. 20,
CAMERA 1, ET. 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.05;
29.01.07; 29.01.15; 05.05.20
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
violet, alb, portocaliu închis, roz închis,
bej, maro închis, verde

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

35. Publicitate, administrație comercială.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 03512
(151) 27/05/2020
(732) CHICKEN FRESH DELIVERY

SRL, SPLAIUL UNIRII NR. 313,
PARTER, CAMERA A, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CHICKEN FRESH DELIVERY

IERI ERA IN ABATOR,
AZI LA TINE IN CUPTOR

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

29. Came, carne și produse din carne, carne
proaspătă, carne congelată, carne tocată,
produse din carne preparate, carne proaspătă
de pasăre, carne de pui congelată, carne de pui
proaspătă, cârnați, pui, bucăți de carne de pui.
35. Administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și
livrărilor, publicitate, publicitate online,servicii
de comenzi online, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, prelucrare electronică a
comenzilor, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, publicitate în
sectorul transport și livrare,
39. Livrare de alimente, transport refrigerat de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport de alimente.

───────

(210) M 2020 03513
(151) 27/05/2020
(732) SC DONA MARKETING GRUP

SRL, STR. PRECIZIEI NR. 20,
CAMERA 1, ET. 2, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

farmacia DONA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.20; 02.09.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
violet, alb, portocaliu închis, roz închis,
bej, maro închis, verde, albastru
deschis, verde deschis

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
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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10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă
(obiecte de divertisment), aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun
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,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 03514
(151) 27/05/2020
(732) CROWD CONTROL SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 124, AP.2,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
SAT ROŞU, ILFOV, ROMANIA

(540)
the bear

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

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

───────

(210) M 2020 03515
(151) 27/05/2020
(732) CROWD CONTROL SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 124, AP.2,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
SAT ROŞU, ILFOV, ROMANIA

(540)
MEMORIES

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

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

───────

(210) M 2020 03516
(151) 27/05/2020
(732) SC SALCONSERV FOOD SRL,

STR. DN1 KM 392 + 600, COMUNA
GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Verdino BUN DIN PLANTE.
FĂRĂ CARNE. DIN PLANTE

ESTE MAI BINE PENTRU
MEDIU ŞI ANIMALE.
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
25.01.15

(591) Culori revendicate:verde, mov, alb,
negru

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

29. Înlocuitori de carne, înlocuitori de unt,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de smântână,
înlocuitori de ouă, înlocuitori de brânză, frișcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
înlocuitori de
carne pe bază de legume, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
frișcă vegetală.

───────

(210) M 2020 03517
(151) 27/05/2020
(732) AQUAREX-V EAD, STR. SVETI

KIPRIYAN, NR. 44A, MLADOST-2,
BUSINESS BUILDING KUBS, FL. 5,
SOFIA, BULGARIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Velingrad

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
06.01.02; 26.11.02

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

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

32. Ape minerale naturale.
───────

(210) M 2020 03518
(151) 27/05/2020
(732) MORODAN ANA MARIA, STR.

IULIU MANIU BL. 23/25 C, SC. A,
AP. 5, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MORODAN SHOP

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
4. Lumânări și fitile pentru iluminat.
9. Măști de protecție, măști de protecție
împotriva particulelor de praf (fără uz medical),
măști de protecție, respiratorii (fără uz medical).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (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,
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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. Piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia
pensulelor, materiale pentru perii, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, obiecte de sticlărie,
obiecte din porțelan, obiecte din lut.
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).

───────

(210) M 2020 03519
(151) 27/05/2020
(732) Guiman Ududec SCA, BD.

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

(540)
PrivacyON

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03520
(151) 27/05/2020
(732) ANA ILANA, STR. SPORTULUI

NR. 16, SC.1, ET.4, AP.19, JUDEŢ
CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, BUCUREŞTI, 040152,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANNELLY

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

29. Fructe preparate, fructe deshidratate,
gemuri, gemuri din fructe.
30. Jeleuri, biscuiți, biscuiți aperitiv, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți micști, biscuiți
crackers, biscuiți de ciocolată, biscuiți petit-
beurre, aluat pentru biscuiți, biscuiți cu glazură,
biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți sărați din orez,
biscuiți din orez (senbei), biscuiți de turtă dulce,
biscuiți crocanți din
cereale, prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu
fructe, patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri
de patiserie, specialități de patiserie, produse de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
aromate, foi de patiserie congelate, produse
de patiserie proaspete, pricomigdale (patiserie),
produse de patiserie vieneză, amestecuri
preparate de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu fructe, scoici de patiserie
pentru monaka.

───────

(210) M 2020 03521
(151) 27/05/2020
(732) Dan Andrei Rosenfeld, STR.

STADIONULUI NR. 4A, AP.7,
JUDEŢ CLUJ, FLOREŞTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Adeva

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
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de publicitate pentru alte persoane, agenții de
publicitate, publicitate și marketing, publicitate
online, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, organizarea
de publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, promovare (publicitate) de concerte,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
cu răspuns direct, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate politică, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de publicitate
și marketing, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de agenție de publicitate, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de publicitate și reclamă,
cercetare de piață pentru publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de publicitate de exterior, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de consultanță privind
publicitatea

───────

(210) M 2020 03522
(151) 27/05/2020
(732) FUNDATIA MIHAI EMINESCU

TRUST ONG, STR. COJOCARILOR
NR. 10, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

MET MIHAI EMINESCU TRUST

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 04.01.03

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone P113 11U), negru (Pantone
PROCESS BLACK U

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03523
(151) 27/05/2020
(732) Alexandrescu Daniel, STR.

ANASTASIE PANU NR. 1, BL.
A2, SC. 1, AP. 22, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031161,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Alexandru Ilie, STR. ILEANA
COSANZEANA NR. 5, BL. S36, SC.
2, AP. 32, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051785, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RESTARTIX
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06; 26.13.25

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

25. Maiouri de yoga, pantaloni pentru yoga,
tricouri pentru yoga, pantofi pentru yoga, şosete
pentru yoga, îmbrăcăminte.
28. Leagăne pentru yoga, benzi elastice pentru
yoga, mingi de gimnastică pentru yoga, blocuri
yoga, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică.
38. Difuzare de programe prin internet, servicii
de comunicare pe internet, servicii de
telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii
de educație în materie de nutriție, instruire
în domeniul asistenței medicale și al nutriției,
instruire în yoga, servicii educative în materie de
yoga, divertisment pe internet.
44. Fizioterapie, servicii de fizioterapie,
consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare
de informații referitoare la nutriție, servicii
de consultanță legate de nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
servicii de consiliere și consultanță în domeniul
nutriției.

───────

(210) M 2020 03524
(151) 27/05/2020
(732) Sens Team SRL, STR. MAICA

TEREZA NR. 9, JUDEŢ ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SensCare

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.09.15;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



 

 

ERATĂ 

 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 03429 depusă în data de 25/05/2020 și 

publicată în 02/06/2020, se scoate de la publicare deoarece taxele de depunere și publicare nu 

au intrat în contul OSIM. 



Erată

Referitor la depozitul M 2020 00223 JD 365 spalatorii auto self service, publicat
în data de 23.01.2020, solicitant SCHEPSIS STEEL SRL, facem precizarea ca are
invocată prioritatea de expozite la Salonul Auto Bucuresti din data de 10.10.2019.



Erată

Referitor la depozitul M 2020/03011 din 08.05.2020, publicat pe data de 15.05.2020, dintr-o
eroare materiala s-a omis inscrierea culorilor, acestea fiind: bleumarin, turcoaz, alb, conform
reprezentarii grafice de mai jos:


