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Cereri Mărci publicate în 04/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06073 28/08/2020 LIBRA DEVELOPMENT I.F.N.

S.A.
LIBRA D DEVELOPMENT IFN

2 M 2020 06074 28/08/2020 DUMITRU SANDU EXPERT SANDU SECURITY

3 M 2020 06075 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA CASA BUNICII MARIA

4 M 2020 06076 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA DRAGOMIR HOUSE

5 M 2020 06077 28/08/2020 VICTOR DRAGOMIR-IONITA CASA MANDESCU

6 M 2020 06078 28/08/2020 WTELE STARINTERNATIONAL
GROUP S.R.L.

KUMTELINA

7 M 2020 06079 28/08/2020 CONSTANTIN TANISLAV OV Opinia de Vâlcea

8 M 2020 06080 28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Crab PÂNĂ LA 1500 LEI 1 Lună
9,44%

9 M 2020 06081 28/08/2020 ANA ŢALEA Pe orice vreme, ţine cu tine! Bea
un SolYole!

10 M 2020 06082 28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Delfin PÂNĂ LA 9000 LEI 12 luni
7,5 lei pe zi

11 M 2020 06084 28/08/2020 OCEAN CREDIT IFN Pinguin PÂNĂ LA 4500 LEI 3
Luni 11,94%

12 M 2020 06085 28/08/2020 ANDREI - VASILE LAZĂR PRIME DE MARA-MUUU

13 M 2020 06086 28/08/2020 BAZSUMAR SRL BAZSUMAR

14 M 2020 06087 28/08/2020 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY DELUXE
Mario Angelli CHERRY Perfect
taste of sweet cherries

15 M 2020 06088 28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ARTICOLUL VII

16 M 2020 06089 28/08/2020 SEGA DESIGN SRL LH Little Humans

17 M 2020 06090 28/08/2020 TIBERIU-PETRE STANCIU Pro Barber by Barbosul
Prietenos

18 M 2020 06091 28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

DĂRUIEŞTE ROMÂNIE!

19 M 2020 06092 28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

A DOUA ROMÂNIE

20 M 2020 06093 28/08/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA!

21 M 2020 06094 28/08/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE MOLDOVA SA

EVERGENT INVESTMENTS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 06095 28/07/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA
VISIONALFA INVESTMENTS

23 M 2020 06096 28/08/2020 ELTEX RECYCLING SRL eltex - A GREEN GROUP
COMPANY

24 M 2020 06097 28/08/2020 CRISTIAN-ALEXANDRU
MINCULESCU
VALTER POPA
DORULEȚ BOROBEICĂ

IRIS Cristi Minculescu Valter &
Boro

25 M 2020 06098 28/08/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL MELAO

26 M 2020 06099 28/08/2020 SC 5 TG SMILE COFFEE SA LUCKY CATS

27 M 2020 06100 28/08/2020 ALEXANDRU MIRONOV
ADRIAN-NICOLAE BANUTA

STIINTA SI TEHNICA

28 M 2020 06101 28/08/2020 5 TG SMILE COFFEE SA LUCKY CATS

29 M 2020 06102 28/08/2020 DRĂGHICESCU ȘI COJOCARU
SCA

RIGHT HOUSE legal insight

30 M 2020 06103 28/08/2020 MA-RA ONE SECURITY SRL MA-RA ONE SECURITY

31 M 2020 06104 29/08/2020 LAND-VEST-STRADA S.R.L. PROPRIETATEA TA

32 M 2020 06105 29/08/2020 ZALIARI OLIVE OIL S.R.L. Zaliari

33 M 2020 06106 29/08/2020 ALEXANDRU EGRI eGRIMALL eMAL

34 M 2020 06107 29/08/2020 OLADENT DIGITAL SRL OLADENT

35 M 2020 06108 30/08/2020 DAN STATIVA Customoffers
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(210) M 2020 06073
(151) 28/08/2020
(732) LIBRA DEVELOPMENT I.F.N. S.A.,

CALEA VITAN 6-6A, PHOENIX
TOWER, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
031296, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIBRA D DEVELOPMENT IFN

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RGB 255 0 0),
negru (RGB 0 0 0)

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

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

───────

(210) M 2020 06074
(151) 28/08/2020
(732) DUMITRU SANDU, ALE.

TINERETULUI NR. 6, BL. 11,
SC. B, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

EXPERT SANDU SECURITY

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 03.01.08; 26.05.01; 26.05.15;
27.05.01; 27.05.17

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

39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, umplerea bancomatelor cu numerar,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
operaţiuni de salvare (transport), transport,
transportul de mărfuri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic.
45. Servicii de pază, investigaţii privind
persoanele dispărute, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
servicii de gardă de corp, consultanţă în ceea
ce priveşte securitatea fizică, scanarea bagajelor
din motive de securitate.

───────

(210) M 2020 06075
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASA BUNICII MARIA

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

44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06076
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DRAGOMIR HOUSE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06077
(151) 28/08/2020
(732) VICTOR DRAGOMIR-IONITA ,

STR. VASILE DUMITRESCU NR.
34, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASA MANDESCU

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

44. Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 06078
(151) 28/08/2020
(732) WTELE STARINTERNATIONAL

GROUP S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 319E,
CLĂDIRE B, OBIECTIV 6A,
SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KUMTELINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────
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(210) M 2020 06079
(151) 28/08/2020
(732) CONSTANTIN TANISLAV, STR.

CIOCARLIEI NR. 4, BL. 2, SC. A,
AP. 8, JUDEŢ VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

OV Opinia de Vâlcea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.22

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
informaţii despre educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, informaţii
despre divertisment, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, raportare
fotografică, divertisment radio, producţia de
programe radio şi de televiziune, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06080
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, CALEA

FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Crab PÂNĂ LA 1500
LEI 1 Lună 9,44%

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.09.16; 27.07.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FE5D29), alb

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

36. Achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru guverne, acordare de fonduri
pentru instituții de cercetare, servicii financiare,
monetare și bancare, multifinanțare, servicii de
asigurări, servicii de asigurare, colectarea de
fonduri și sponsorizare financiară.

───────
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(210) M 2020 06081
(151) 28/08/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)
Pe orice vreme, ţine cu
tine! Bea un SolYole!

(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. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suplimente alimentare şi preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate cu minerale și vitamine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cu minerale și vitamine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare

minerale pentru scopuri medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse alimentare minerale pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 06082
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, CALEA

FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Delfin PÂNĂ LA 9000
LEI 12 luni 7,5 lei pe zi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.11;
03.09.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#22B4EF), alb

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

36. Servicii de asigurare, servicii de asigurări,
servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.

───────
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(210) M 2020 06084
(151) 28/08/2020
(732) OCEAN CREDIT IFN, CALEA

FLOREASCA 112, ETAJ 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pinguin PÂNĂ LA 4500
LEI 3 Luni 11,94%

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11; 03.07.08

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFC003), alb

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

36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de asigurări,
colectarea de fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 06085
(151) 28/08/2020
(732) ANDREI - VASILE LAZĂR, STR.

MIRON COSTIN NR. 12A, JUD.
MARAMUREȘ , BAIA MARE,
430074 , MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PRIME DE MARA-MUUU

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 01.01.05; 07.01.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat.
───────

(210) M 2020 06086
(151) 28/08/2020
(732) BAZSUMAR SRL, STRADA III

NR. 331, SAT SIC, JUD. CLUJ,
COMUNA SIC, CLUJ, ROMANIA

(540)
BAZSUMAR

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

41. Divertisment.
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───────

(210) M 2020 06087
(151) 28/08/2020
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. POPA
SAVU, NR. 42, PARTER, SECTOR
1, P.O.BOX 2-229,, BUCURESTI,
011434, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANGELLI CHERRY DELUXE
Mario Angelli CHERRY Perfect

taste of sweet cherries

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.16; 05.03.13; 05.05.20;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, vișiniu
(Pantone P 7426), turcoaz, auriu, alb

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), lichior.
───────

(210) M 2020 06088
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANȚILOR NR.191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARTICOLUL VII

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

35. Publicitate, mangementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06089
(151) 28/08/2020
(732) SEGA DESIGN SRL, STR. N.

GRIGORESCU NR. 27, BL.
Y9C, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR.5, BL.909, TR.1, AP.11,
JUD. IASI
, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

LH Little Humans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
29.01.12
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(591) Culori revendicate:albastru ( Pantone
297 C), roz (Pantone 182 C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, vânzare prin licitație
publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2020 06090
(151) 28/08/2020
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA-
ADRIANA, BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pro Barber by
Barbosul Prietenos

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 10.05.04; 10.05.08

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice şi
îndeosebi prin internet, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin internet, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr.

───────
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(210) M 2020 06091
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DĂRUIEŞTE ROMÂNIE!

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

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

───────

(210) M 2020 06092
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
A DOUA ROMÂNIE

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

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

───────

(210) M 2020 06093
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA!

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

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

───────

(210) M 2020 06094
(151) 28/08/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN NR. 94C,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)
EVERGENT INVESTMENTS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri,
managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, audit financiar, căutarea de
sponsorizări, pregătirea documentaţiei fiscale,
întocmirea ştatelor de plată, facturare,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor,
administrare comercială privind licenţierea
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bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
investigaţii privind afacerile, servicii economice
cu privire la înfiinţarea de societăţi mixte,
furnizare de informaţii economice cu privire
la societăţile mixte, consultanţă comercială
referitoare la reorganizarea financiară, servicii
de consultanţă referitoare la gestiunea afacerilor,
operaţiuni de afaceri şi organizarea afacerilor,
servicii de consultanţă referitoare la cumpărarea
de firme, asistenţă comercială referitoare la
asumarea de obligaţii comerciale, consiliere
pe probleme de afaceri şi servicii de
informaţii comerciale, servicii de cercetare
şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă în
recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă şi
gestionare pentru afaceri cu privire la extindere
internaţională, consultanţă pentru planificare
comercială, consultanţă în afaceri, servicii de
consultanţă în legătură cu achiziţiile şi fuziunile
corporative, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă în planificarea afacerilor,
servicii de consultanţă în legătură cu organizarea
corporativă, consultanţă privind operaţiunile
comerciale, furnizare de persoane care să ocupe
posturi de funcţionari sau directori la societăţii
nou-înfiinţate, emergente şi în dezvoltare.

36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de curtaj financiar,
servicii fiduciare, analiză financiară, consultaţii
în domeniul financiar, evaluare financiară,
informaţii financiare, management financiar,
sponsorizare financiară, servicii de finanţare,
investiţii de capital, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare, fonduri mutuale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, evaluări de
proprietăţi imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), curtaj în bursă, servicii de brokeraj,
cotaţii de bursă, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, investiţii în
fonduri, transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06095
(151) 28/07/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN NR. 94C,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VISIONALFA INVESTMENTS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
licitare, evaluări ale afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, audit financiar, căutarea de
sponsorizări, pregătirea documentaţiei fiscale,
întocmirea ştatelor de plată, facturare,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor,
investigaţii privind afacerile, servicii economice
cu privire la înfiinţarea de societăţi mixte,
furnizare de informaţii economice cu privire
la societăţile mixte, consultanţă comercială
referitoare la reorganizarea financiară, servicii
de consultanţă referitoare la gestiunea afacerilor,
operaţiuni de afaceri şi organizarea afacerilor,
servicii de consultanţă referitoare la cumpărarea
de firme, asistenţă comercială referitoare la
asumarea de obligaţii comerciale, consiliere pe
probleme de afaceri şi servicii de informaţii
comerciale, servicii de cercetare şi dezvoltare
a afacerilor, consultanţă în recrutarea afacerilor,
consultanţă în domeniul de marketing pentru
afaceri, consultanţă şi gestionare pentru afaceri
cu privire la extindere internaţională, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
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pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, furnizare de
persoane care să
ocupe posturi de funcţionari sau directori
la societăţii nou-înfiinţate, emergente şi în
dezvoltare.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii de curtaj financiar,
servicii fiduciare, analiză financiară, consultaţii
în domeniul financiar, evaluare financiară,
informaţii financiare, management financiar,
sponsorizare financiară, servicii de finanţare,
investiţii de capital, brokeraj cu garanţii reale
imobiliare, fonduri mutuale, servicii în domeniul
fondurilor de pensii facultative, evaluări de
proprietăţi imobiliare, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare), curtaj în bursă, servicii de brokeraj,
cotaţii de bursă, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare
pentru achiziţia prin închiriere, investiţii în
fonduri, transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06096
(151) 28/08/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 5, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410021, BIHOR,
ROMANIA

(540)

eltex - A GREEN
GROUP COMPANY

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 2266C), verde deschis
(Pantone 369 C), negru

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 06097
(151) 28/08/2020
(732) CRISTIAN-ALEXANDRU

MINCULESCU, BRUDERWOHRD
STRASSE 10-D, REGENSBURG,
93055, GERMANIA
VALTER POPA, STR. EROU
ION FLORUTA NR. 73, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DORULEȚ BOROBEICĂ, STR.
BRAȘOVENI NR. 33, BL. B10,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
IRIS Cristi Minculescu

Valter & Boro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
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denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).
35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate,
publicitate și marketing.
41.  Furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, publicare
de cântece, publicare de cărți de muzică,
publicare de lucrări muzicale, publicare de
partituri muzicale, publicare de texte muzicale,
servicii de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format MP3 de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, producția de
muzică, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
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audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
servicii de studiouri de înregistrare, închiriere
de aparate pentru înregistrare audio și video,
închiriere de casete audio, închiriere de
casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 06098
(151) 28/08/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MELAO

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

3. Produse cosmetice pentru animale, preparate
pentru îngrijirea animalelor,
deodorante pentru animale, dezodorizante
pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, aditivi de baie pentru
animale, sprayuri de îngrijire pentru
animale, șampoane pentru animalele de casă,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, deodorante
pentru oameni sau pentru animale, produse
pentru îngrijirea dentară a animalelor,
produse de îngrijire a pielii pentru animale,
produse de curățat pentru cuști de
animale, șampoane pentru animale (preparate
de toaletă nemedicinale), apă de gură
nemedicinală pentru animale de companie,
preparate de curățare destinate utilizării
în creșterea animalelor, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, șampoane pentru animalele de
companie (preparate de toaletă
nemedicinale), cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse cosmetice
sub formă de creme, săpunuri și
geluri nemedicinale, produse pentru toaletă
nemedicinale, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice naturale.
18. Jambiere pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, lese de animale, zgărzi
pentru animale, costume pentru animale, hamuri
pentru animale, transportoare
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pentru animale (genți), pături și cuverturi pentru
animale, zgărzi pentru animale de
companie, zgărzi electronice pentru animale de
companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, zgărzi pentru
animale de companie, care conțin
informații medicale, lese pentru câini, lese din
piele, lese pentru animale, lese
pentru animale de companie, articole de șelărie,
bice și articole vestimentare pentru
animale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu animale vii, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 06099
(151) 28/08/2020
(732) SC 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

CORALULUI NR. 2, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 77025, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUCKY CATS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.06

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

29. Lapte, produse lactate și înlocuitori, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații
ale acestora, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze de
supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, dulcețuri,
gemuri, gemuri din fructe, carne, carne afumată,
mezeluri, mezeluri vegetariene, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate
constând în principal din pește, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, feluri de
mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă,
mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din pește,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/07/2020-30/08/2020

pui, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
omlete, pește gătit și congelat, salate aperitiv,
salate de
legume, salate de cartofi, salate preparate,
supă groasă, supă gata-preparată, supe., lapte
aromat,
lapte bătut, lapte covăsit, lapte fermentat, lapte
condensat, lapte degresat, lapte ecologic, lapte
praf,
lapte acidofil, lapte deshidratat, lapte de soia,
lapte de orez (înlocuitor de lapte), lapte de vacă,
lapte
de oaie, lapte de capră, înlocuitori de lapte, lapte
de arahide, lapte de ovăz, lapte de migdale, lapte
de
cocos, ceai cu lapte (în care predomină laptele),
băuturi din lapte, cu conținut predominant de
lapte,
băuturi pe bază de lapte, budinci pe bază de
lapte, băuturi aromate pe bază de lapte, gustări
pe bază
de lapte, deserturi pe bază de lapte artificial,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi din
lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe.
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea verde, esențe de cafea,
cafea cu
ciocolată, cafea de malț, cafea cu gheață, băuturi
din cafea, pungi cu cafea, doze cu cafea, capsule
cu
cafea, cafea gata preparată, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, boabe de cafea
procesate,
înlocuitori de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de cicoare, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale
sau cicoare), uleiuri de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea, boabe de
cafea prăjite, boabe de cafea măcinate, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea,
cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), amestecuri de extracte de
cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, extracte de cafea de malț,
amestecuri de cafea și cicoare, amestecuri de
cafea și malț, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
pe
bază vegetală, boabe de cafea învelite în zahăr,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,

amestecuri de cafea de malț cu cacao, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe
bază de cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru
alimente, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca
înlocuitori pentru cafea, filtre sub formă de
pliculețe pline cu cafea, amestecuri de cicoare
folosite ca
înlocuitori de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea
, băuturi pe bază de cafea cu conținut de lapte,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată (
affogato), ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate., gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon
și produse preparate din acestea, preparate
pentru copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri
dulci și umpluturi dulci, produse apicole de uz
alimentar, aluaturi și amestecuri din acestea,
alimente
cu paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu aromă
de
plante, biscuiți crocanți din cereale, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri de creveți,
clătite,
chipsuri tortilla, chipsuri taco, floricele de
porumb, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise,
covrigei, gustări alimentare cu cereale cu gust
de brânză, fulgi din cereale, frigănele, gustări
preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu
pui, lasagna, hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în
chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate pe bază de
porumb,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
mâncăruri
care includ paste, pateuri cu cârnați, paste
făinoase umplute, plăcinte cu carne, plăcinte,
pizza,
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plăcinte cu legume, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
aromate, produse alimentare preparate sub
formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu
chiftele, snack-uri preparate din făină de cartofi,
sushi, vafe congelate, batoane de cereale și
batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), biscuiți crackers, biscuiți
sărați,
brioșe cu fructe, ciocolată, cozonaci, cornuri,
clătite americane, dulciuri (bomboane), tablete
de
ciocolată și gumă de mestecat, deserturi cu
musli, deserturi cremă instant, decorațiuni din
ciocolată
pentru prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază
de ciocolată), dulciuri îngheț ate, fructe trase în
ciocolată, fulgi de patiserie de unt de arahide,
fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, înghețate și dulciuri, preparate din
zahăr pentru cofetărie, gheață pentru produse de
cofetărie, jeleuri de fructe (cofetărie), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pâine,
produse de brutărie, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie și
înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume
pentru desert (produse de cofetărie), specialități
de patiserie., cafea cu lapte, ciocolată cu lapte,
înghețată din lapte, cacao cu lapte, ceaiuri cu
lapte, lapte de pasăre, tabletă de lapte îndulcit,
dulciuri
nemedicinale care conțin lapte, prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, băuturi pe bază de
cafea cu
conținut de lapte., hot-dog (sandvișuri).
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, băuturi nealcoolice,

băuturi pe bază de bere, ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, apă carbogazoasă
îmbogățită cu
vitamine (băuturi), băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
energizante,
băuturi din zer, băuturi pe baza de nuci și de
soia, baze nealcoolice pentru cocteiluri, cidru
fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), sucuri de fructe,
vinuri
nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi din
legume, băuturi răcoritoare cu aroma de fructe,
băuturi pe
bază de fructe, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă cu arome, apă minerală, apă îmbuteliată,
apă
minerală aromatizată, apă minerală
carbogazoasă, apă plată, sifon.

───────

(210) M 2020 06100
(151) 28/08/2020
(732) ALEXANDRU MIRONOV, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL. D1, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN-NICOLAE BANUTA, STR.
LT. GHEORGHE SAIDAC NR. 5B,
BL. 36, SC. 2, AP. 20, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STIINTA SI TEHNICA

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

16. Reviste (publicații periodice), ziare tipărite,
carti, publicații periodice, publicații periodice
tipărite, publicații de reclame, publicații
imprimate, publicații educative tipărite, publicații
promoționale, anuare (publicații tipărite).
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41. Educație, servicii educaționale pentru copii,
furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri, servicii educative pentru adulți, instruire,
instruire educativă, educație și
instruire, pregătire și instruire, servicii de
instruire, servicii de educație, instruire și
divertisment, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
informații despre învățământ online,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de seminare online de
formare, furnizare de cursuri de instruire online,
servicii de învățământ la distanță
oferite online, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau
extranet, divertisment interactiv, divertisment,
divertisment on-line, organizarea de
concursuri educative, realizarea de concursuri
pe internet, organizare de concursuri
pe internet, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educațional sau de
divertisment, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de reuniuni și conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, realizare,
coordonare și
organizare de conferințe, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
mentorat educațional pentru copii de
vârstă școlară, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicare online de ziare și reviste
electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale,
biblioteci de cercetare dotate cu lucrări de
referință și arhive documentare,
furnizarea unei reviste online, ce contine
informatii in domenii stiintifice, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de fotografii, publicarea
de calendare.

───────

(210) M 2020 06101
(151) 28/08/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA , STR.

CORALULUI NR. 2, JUDEŢUL
ILFOV , BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LUCKY CATS

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

29. lapte, produse lactate și înlocuitori, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse din
ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe,
carne, carne afumată, mezeluri,
mezeluri vegetariene, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, antreuri preparate constând în
principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă,
mâncăruri gătite și congelate constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri gătite
constând în principal din carne
de pui, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă,
supă gata-preparată, supe., lapte aromat, lapte
bătut, lapte covăsit, lapte
fermentat, lapte condensat, lapte degresat, lapte
ecologic, lapte praf, lapte
acidofil, lapte deshidratat, lapte de soia, lapte de
orez (înlocuitor de lapte), lapte
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de vacă, lapte de oaie, lapte de capră, înlocuitori
de lapte, lapte de arahide, lapte
de ovăz, lapte de migdale, lapte de cocos, ceai
cu lapte (în care predomină
laptele), băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi pe bază de
lapte, budinci pe bază de lapte, băuturi aromate
pe bază de lapte, gustări pe bază
de lapte, deserturi pe bază de lapte artificial,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi din
lapte cu conținut de fructe, băuturi pe bază de
lapte cu conținut de suc de
fructe.
30. Cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea liofilizată,
cafea aromată, cafea solubilă, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea verde,
esențe de cafea, cafea cu ciocolată, cafea de
malț, cafea cu gheață, băuturi din
cafea, pungi cu cafea, doze cu cafea, capsule cu
cafea, cafea gata preparată,
amestecuri de cafea, concentrate de cafea,
boabe de cafea procesate, înlocuitori de cafea,
înlocuitor de cafea pe bază de cicoare, înlocuitori
de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), uleiuri de cafea, extracte de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cafea,
boabe de cafea prăjite, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea, extracte
de cafea de malț, amestecuri de
cafea și cicoare, amestecuri de cafea și malț,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
umpluturi pe bază de cafea,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, boabe de
cafea învelite în zahăr, cicoare
pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
amestecuri de cafea de malț cu cacao, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, orz destinat
utilizării ca înlocuitor de cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare
utilizate ca înlocuitori pentru cafea, filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, preparate pentru fabricarea de băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe

bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
ciocolată de
casă sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate., gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole de uz alimentar, aluaturi și
amestecuri
din acestea, alimente cu paste la conservă,
aperitive (tartine), biscuiți crackers cu
aromă de legume, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți crocanți din cereale,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri de
creveți, clătite, chipsuri tortilla,
chipsuri taco, floricele de porumb, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise,
covrigei, gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, fulgi din cereale, frigănele, gustări
preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări alimentare fabricate din
porumb sub formă expandată, înveliș pentru
sandvișuri, lipii cu pui, lasagna,
hamburgeri în pâine, hamburgeri introduși în
chifle, hamburgeri (sandvișuri), gustări sărate
pe bază de cereale, gustări sărate pe bază de
porumb, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume,
mâncăruri care includ paste, pateuri cu cârnați,
paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre,
produse de patiserie aromate, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
pufuleți de brânză, produse snacks preparate pe
bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), biscuiți crackers, biscuiți
sărați, brioșe cu fructe, ciocolată,
cozonaci, cornuri, clătite americane, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie,
creme pe bază de ciocolată, drajeuri dulci
(nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri îngheț
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ate, fructe trase în ciocolată, fulgi de patiserie de
unt de arahide, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase în
ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, înghețate și dulciuri,
preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie., cafea cu lapte, ciocolată
cu lapte,
înghețată din lapte, cacao cu lapte, ceaiuri cu
lapte, lapte de pasăre, tabletă
de lapte îndulcit, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, prăjituri pentru ceai cu
ciocolată și lapte, băuturi pe bază de cafea cu
conținut de lapte., hot-dog (sandvișuri).
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, băuturi
nealcoolice, băuturi pe bază de bere, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi care conțin vitamine, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
energizante, băuturi din zer,
băuturi pe baza de nuci și de soia, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe),
sucuri de fructe, vinuri nealcoolice, băuturi de
fructe, băuturi din legume, băuturi răcoritoare
cu aroma de fructe, băuturi pe bază de fructe,
apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă cu arome,
apă minerală, apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
plată, sifon.

───────

(210) M 2020 06102
(151) 28/08/2020
(732) DRĂGHICESCU ȘI COJOCARU

SCA, SOS. MIHAI BRAVU NR. 3,
BL. ALMO 3, SC. 2, ET. 10, AP. 77,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021302,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RIGHT HOUSE legal insight

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2756 C), negru, alb

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

45. Auditare a conformității juridice, consultanță
juridică privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii juridice în legătură
cu negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii de reprezentare juridică,
acordarea de licențe pentru software, acordarea
de licențe pentru software de
calculator, asistență juridică la întocmirea
contractelor, cercetări juridice, compilare
de informații juridice, consultanță în materie de
litigii, consultanță referitoare la
protecția brevetelor, consultanță referitoare la
protecția mărcilor,
servicii de contencios, furnizarea de informații
juridice, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizare de informații în domeniul
juridic, pregătirea de rapoarte
juridice, protejarea drepturilor de autor,
revizuirea standardelor și practicilor în
vederea asigurării conformității cu legile și
reglementările, servicii de asistență legală,
servicii de asistență pentru litigii, servicii de
cercetare de informații juridice,
servicii de consultanță profesională în materie de
drepturi de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la încălcarea
drepturilor de autor, servicii de
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informații juridice, servicii de înregistrare legală,
servicii de soluționare a litigiilor,
servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de înregistrare
de societăți, servicii de monitorizare
a mărcilor, servicii de mediere juridică, servicii de
mediere, servicii juridice legate de
afaceri, servicii furnizate de avocați pledanți,
servicii în materie de litigii, servicii
juridice pentru înființarea și înregistrarea firmelor,
servicii juridice privind negocierea și întocmirea
contractelor privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice
privind înregistrarea mărcilor.

───────

(210) M 2020 06103
(151) 28/08/2020
(732) MA-RA ONE SECURITY SRL,

SOS. MIHAI BRAVU NR. 27A,
BL. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021304,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MA-RA ONE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
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 06104
(151) 29/08/2020
(732) LAND-VEST-STRADA S.R.L.,

STR. HORTENSIEI NR.7, AP.
1, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011135,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROPRIETATEA TA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
închirierea spaţiului publicitar pentru servicii
imobiliare, publicitate online pe o reţea
de calculatoare pentru servicii imobiliare,
servicii de intermediere comercială în domeniul
imobiliar, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii imobiliare, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, cercetare de marketing în domeniul
imobiliar, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate pentru servicii imobiliare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi pentru servicii imobiliare, servicii
de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor în
domeniul imobiliar.
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36. Afaceri financiare, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, afaceri
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, colectarea chiriilor, servicii ale
birourilor de cazare (apartamente), furnizarea
de listări imobiliare și informații imobiliare prin
intermediul unui site web.
37. Servicii de construcţii, servicii de constructii
civile, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de zidărie, servicii de
vopsire interioară şi exterioară a clădirilor ,
aplicarea tapetului, tencuire, servicii de
montare a acoperişurilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), curăţarea clădirilor
(interior), supravegherea construcţiei de clădiri,
supervizare de lucrări de construcții, etanşarea
clădirilor, izolarea clădirilor , demolarea
clădirilor , instalare de utilități pe șantiere
de construcții, lucrări de instalații sanitare,
lucrari de instalaţie de apă şi canal,
servicii de pavare a drumurilor, servicii de
asfaltare, servicii de electricieni, furnizarea de
informaţii în domeniul construcțiilor, consultanţă
în construcţii, închirierea echipamentelor de
construcţii.
42. Servicii de arhitectură, proiectarea
construcţiilor, design interior, proiectarea de
decoraţiuni interioare, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană, furnizare de pagini web
care conţin informaţii din domeniul imobiliar,
furnizare de software nedescărcabil pentru
motoare de căutare din domeniul imobiliar.

───────

(210) M 2020 06105
(151) 29/08/2020
(732) ZALIARI OLIVE OIL S.R.L.,

STR. EDGAR QUINET, NR.12,
ETAJ 3, AP.29, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400684, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Zaliari

(531) Clasificare Viena:
05.03.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
măsline conservate, măsline preparate, măsline
(pregătite), măsline gătite, măsline uscate,
masline umplute, pastă de măsline, piure de
măsline, ulei de măsline, ulei de măsline
comestibil, măsline preparate, la conservă,
ulei de măsline extravirgin, pastă de măsline,
preparată, măsline umplute cu migdale,
tapenada (pastă de măsline negre), măsline
umplute cu ardei roșu, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
măsline umplute cu pesto, aflate în ulei de
floarea soarelui, măsline umplute cu ardei roșu și
migdale, uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate
de uz alimentar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, promovarea comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
comestibile şi in special ulei de măsline, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
comestibile şi în special ulei de măsline, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de

alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu deserturi, administrare a afacerilor
pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente
promoționale, servicii de promovare, promovare
de evenimente speciale, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, organizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, realizare de
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târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale și de expoziții
comerciale, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale în scopuri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de materiale tipărite și organizarea
de concursuri promoționale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare, a măslinelor, a preparatelor
din măsline, a uleiurlor de măsline ( exceptând
transportul) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, prin lanţ de
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
mijloace electronice, servicii de agenţii de import-
export,
promovarea zonelor gastronomice şi turistice,
organizare de expozitii /
festivaluri pentru vânzare şi promovare de
produse alimentare şi în special al
măslinelor şi uleiului de măsline, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu produse
alimentare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă

pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu
accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament.

───────

(210) M 2020 06106
(151) 29/08/2020
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI

VOIEVOD NR 26, BUCUREŞTI,
021451, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

eGRIMALL eMAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.18

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

35. Organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate
de societăți de comandă prin poștă, producție de
programe de teleshopping,
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servicii ale agențiilor de import, servicii de
achiziții, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comandă în contul terților,
servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţii de import și export, servicii de
informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de telemarketing, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea vânzărilor,
agenții de import-export, agenții de
import-export în domeniul energiei, analiză de
preț, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese (lucrări de birou), comandă
computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu

privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consultanță privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru
produse sau servicii, cotații pentru oferte de
licitații, evaluare prin compararea prețurilor
la cazare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de informații
privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg
consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum cu privire la software,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la
cosmetice, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, informare cu privire
la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații despre metode de
vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații și
asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice,
managementul întreprinderilor industriale și
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comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii
medicale, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte
persoane, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, organizare
de cumpărări colective, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de
produse, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și
bovine înregistrate și comerciale, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să compare
comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, realizare de abonamente
la pachete de informații,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), servicii
administrative pentru preluarea comenzilor.

───────

(210) M 2020 06107
(151) 29/08/2020
(732) OLADENT DIGITAL SRL, CALEA

BUCURESTI NR. 191, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
OLADENT

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii administrative cu privire la
asigurări stomatologice, servicii administrative
privind trimiterea pacienților, servicii de analiză
a prețurilor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate

și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, furnizare de
servicii de chat audio, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, furnizare de linii de chat pe internet,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet.
44. Servicii de stomatologie, furnizare de
informații despre stomatologie.
45. Servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii de
rețele de socializare on-line.

───────

(210) M 2020 06108
(151) 30/08/2020
(732) DAN STATIVA, BD LACUL TEI NR.

126-128, BL. 17-18, SC. B, ET. 10,
AP. 87, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Customoffers

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

9. Terminale pentru prelucrarea datelor,
programe pentru prelucrarea datelor, software
de prelucrare a datelor, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, aparate
pentru prelucrarea datelor în timp real, software
informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare.
35. Prelucrare de date, prelucrare automată de
date, prelucrare de date informatice,
prelucrarea de date informatice, prelucrare
electronică a datelor, consultanță privind
prelucrarea datelor, prelucrarea administrativă a
datelor, introducere de date și
prelucrare de date, servicii de prelucrare de date,
prelucrare de date pentru
întreprinderi comerciale, servicii online de
prelucrare de date, prelucrare de date,
sistematizare și management, prelucrare de date
pentru colectarea de date în scopuri
comerciale, servicii de consultanță privind
prelucrarea de date, servicii de informare
privind prelucrarea de date, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date,
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servicii de consultanță în afaceri privind
prelucrarea datelor, servicii de consultanță
privind prelucrarea electronică a datelor,
furnizare de informații cu privire la
prelucrarea de date.
42. Cercetare privind prelucrarea de date,
actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, închiriere de software pentru prelucrarea
datelor, programare pentru
calculatoare pentru prelucrarea datelor,
dezvoltare de sisteme pentru prelucrarea de
date, servicii de inginerie privind prelucrarea de
date, scriere de programe pentru
prelucrarea de date, proiectare de programe de
prelucrare a datelor, proiectare de
sisteme de prelucrare a datelor, creare de
programe de prelucrare a datelor,
realizarea de programe de prelucrare a datelor,
programare de echipamente de
prelucrare a datelor, închirieri de sisteme de
prelucrare a datelor, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare de
aparate de prelucrare a datelor,
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
consultanță în inginerie referitoare la
prelucrarea datelor, servicii de consiliere tehnică
privind prelucrarea de date, testare
de sisteme de prelucrare electronică a datelor,
realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, creare de programe de calculator pentru
prelucrarea de date, instalare și
actualizare de programe pentru prelucrarea de
date, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, servicii de
inginerie privind tehnologia de
prelucrare a datelor, servicii de proiectare privind
instrumentele de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de aparate de
prelucrare a datelor, servicii de
inginerie referitoare la prelucrarea automată a
datelor, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice,
închirieri de echipament și de
calculatoare de prelucrare a datelor, servicii de
time-sharing (timpi partajați) pentru
echipamente de prelucrare de date, închirierea
de software informatic, de echipament
pentru prelucrarea datelor și de dispozitive
periferice pentru computere.

───────
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