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Cereri Mărci publicate în 04/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00328 28/01/2020 SNOWTECHNIC SRL ATOMIC

2 M 2020 00439 28/01/2020 IULIAN DOFTOREANU TIXI Măcelaru'

3 M 2020 00464 28/01/2020 ILINCA TUDOSE-TRANULIS 07ALAPTARE

4 M 2020 00509 28/01/2020 SC MED LIFE SA MedLife LifeScience

5 M 2020 00510 28/01/2020 SC MED LIFE SA Parcul Medical MedLife

6 M 2020 00511 28/01/2020 DBB GUARD PROTECT SRL DBB GUARD PROTECT
ROMÂNIA

7 M 2020 00512 28/01/2020 SC MED LIFE SA MedLife Medical Park

8 M 2020 00513 28/01/2020 MARIUS-PETRIŞOR HIRU HeadIT

9 M 2020 00514 28/01/2020 MARIA-MARINELA
COMANESCU

Terapie Asistată cu Carduri

10 M 2020 00515 28/01/2020 CASA BERARILOR ARTIZANI CASA BERARILOR ARTIZANI

11 M 2020 00516 28/01/2020 MA PIZZA RO SRL MA PIZZA CUMAIA

12 M 2020 00517 28/01/2020 STOIAN TIBERIU PAUL SACOŞA CU SPERANŢĂ

13 M 2020 00518 28/01/2020 ALVERDE SANTIM SRL EveryDay

14 M 2020 00519 28/01/2020 AMALBO CONSULTING SRL NIKVORM

15 M 2020 00520 28/01/2020 SYNESIS PARTNERS SRL SYNESIS PARTNERS

16 M 2020 00521 28/01/2020 SC EXPRESS CREDIT
AMANET SRL

Express Credit AMANET

17 M 2020 00522 28/01/2020 SMART NEW TENTS SRL GALLA events & more

18 M 2020 00523 28/01/2020 RCS & RDS S.A CU DRUMURILE CURATE

19 M 2020 00524 28/01/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL K BEAUTY

20 M 2020 00530 28/01/2020 DEKORATIVA CONCEPT
STORE S.R.L.

DEKORATIVA CONCEPT
STORE

21 M 2020 00531 28/01/2020 GO LIFE MEDICAL CONCEPT
SRL

allmed

22 M 2020 00532 28/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A.

23 M 2020 00533 28/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. Golden Brau

24 M 2020 00534 28/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. Golden Brau

25 M 2020 00535 28/01/2020 HEINEKEN ROMANIA S.A. Golden Brau

26 M 2020 00536 28/01/2020 TONICA GROUP SRL TG Tonica Group CREAŢIE
MEDIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 00537 28/01/2020 LUCIAN-CIPRIAN TRAILA COLŢU' CU MERINDE

28 M 2020 00538 28/01/2020 ZMEURA BIO S.R.L. fructy

29 M 2020 00539 28/01/2020 ASOCIATIA EDICTUM DEI EDICTUM DEI

30 M 2020 00540 28/01/2020 Adamed Pharma S.A. DUBLUSEPTOL

31 M 2020 00541 28/01/2020 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ETI whola

32 M 2020 00542 28/01/2020 MARIAM-DENISE RIFAI LEGILE PUTERII

33 M 2020 00543 28/01/2020 Advanced New Technologies
Co., Ltd

ANTFIN

34 M 2020 00544 28/01/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TRIATLON BISTRITA

CROSS TRIATHLON TRIATLON
COLIBITA curaj vointa putere

35 M 2020 00545 28/01/2020 IONUŢ-LUCIAN CÎRLIG DRACULA'S PALINCA

36 M 2020 00546 28/01/2020 ALEXANDRU IONEL POP AP ALEXANDRU POP

37 M 2020 00547 28/01/2020 SC GLOBAL PET TRADE SRL SOLY

38 M 2020 00548 28/01/2020 CREATIVE INSIN DESIGN SRL INSIN

39 M 2020 00549 28/01/2020 ABC NEW BUSINESS LINE SRL the IDOL

40 M 2020 00551 28/01/2020 CLAUDIU-FLORIN ZGLOBIU ZONEN Magazinul din zona ta

41 M 2020 00552 28/01/2020 ELITE ARCHITECTURAL
DESIGNS SRL

ELITE BEAUTY SALON

42 M 2020 00553 28/01/2020 DALGECO CONFECTII
TEXTILE SRL

DCT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2020

(210) M 2020 00328
(151) 28/01/2020
(732) SNOWTECHNIC SRL, STR.

SAMUIEL BRASSAI NR. 12, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. GRIVIŢA NR.37E, OTOPENI,
067000, ILFOV, ROMANIA

(540)
ATOMIC

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

41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, centre de divertisment, cabarete și
discoteci (discoteci), coordonare de activități de
divertisment, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment muzical, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii de
karaoke, organizare de activități de divertisment,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de servicii de
divertisment, organizare și coordonare de baluri,
organizarea de baluri, organizarea de concursuri
de frumusețe, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de recepții (divertisment), pregătire
de efecte speciale pentru diverstisment,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, producție de spectacole muzicale,
servicii de animatori, servicii de agrement,
servicii culturale, servicii de club de cabaret,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), servicii de cluburi
de noapte (divertisment), servicii de dansuri
exotice (divertisment), servicii de divertisment,
servicii de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de mixare muzicală,
servicii de spectacole cu laser, servicii oferite de
cluburile de dans, servicii oferite de discoteci,
servicii oferite de sala de karaoke, servicii oferite
de sălile de dans, spectacole de dans.

───────

(210) M 2020 00439
(151) 28/01/2020
(732) IULIAN DOFTOREANU, STR.

EREMIA GRIGORESCU NR.
664, JUDEŢ BRAŞOV, HĂRMAN,
507085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TIXI Măcelaru'

(531) Clasificare Viena: 03.04.01; 03.04.05;
25.01.19; 25.01.25; 11.01.03; 05.03.20;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2020 00464
(151) 28/01/2020
(732) ILINCA TUDOSE-TRANULIS, STR.

DOAMNA OLTEA NR. 34, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
07ALAPTARE

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

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
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persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 00509
(151) 28/01/2020
(732) SC MED LIFE SA, CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MedLife LifeScience

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.25;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(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.

───────

(210) M 2020 00510
(151) 28/01/2020
(732) SC MED LIFE SA, CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Parcul Medical MedLife

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.25;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 00511
(151) 28/01/2020
(732) DBB GUARD PROTECT SRL,

STR. JIULUI NR. 26, CAMERA
2, COMUNA PETRACHIOAIA,
JUDEŞUL ILFOV, SAT SURLARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DBB GUARD
PROTECT ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 03.07.01;
03.07.16; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 00512
(151) 28/01/2020
(732) SC MED LIFE SA, CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MedLife Medical Park

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.25;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 00513
(151) 28/01/2020
(732) MARIUS-PETRIŞOR HIRU,

STR. FRATII CRACIUN NR. 33,
JUDEŢUL ARGEŞ, COMUNA
DOMNESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
HeadIT

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

37. Instalarea, întreţinerea şi repararea
componentelor hardware ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 00514
(151) 28/01/2020
(732) MARIA-MARINELA COMANESCU,

STR. LEOPARDULUI NR. 23B,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Terapie Asistată cu Carduri

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17

(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 00515
(151) 28/01/2020
(732) CASA BERARILOR ARTIZANI,

STR. BARAJUL LOTRU NR.
11, BL. M4A1, SC. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 032749,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA BERARILOR ARTIZANI

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.17;
26.01.18; 25.01.05; 25.01.09; 25.01.25;
01.01.05; 26.11.12; 26.04.16; 26.04.18;
24.15.02; 24.15.07; 05.03.13

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

clase:
21. Halbe mari de bere, halbe de bere, pahare
de bere.
32. Beri artizanale, bere, bere și produse de
bere, bere fără alcool.
35. Administrarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor, consiliere în afaceri privind
francizarea, asistență comercială privind
sistemul de franciză, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing direct, furnizare de informații de
marketing, planificare de strategii de marketing,
întocmire de planuri de marketing, servicii de
publicitate și marketing.
39. Servicii de distribuție.

───────
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(210) M 2020 00516
(151) 28/01/2020
(732) MA PIZZA RO SRL, STR.

CRISULUI NR. 18, CENTRUL
COMERCIAL MAGNOLIA,
UNITATEA F02, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500283, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

MA PIZZA CUMAIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.21; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu. portocaliu,
galben, negru, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, inclusiv sandvişuri şi pizza,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
inclusiv servicii de catering care constau
în furnizarea de alimente şi băuturi, cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 00517
(151) 28/01/2020
(732) STOIAN TIBERIU PAUL, BD.

POITIERS NR. 11 A, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI , IS, ROMANIA

(540)
SACOŞA CU SPERANŢĂ

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 00518
(151) 28/01/2020
(732) ALVERDE SANTIM SRL,

COMUNA BĂCIA, NR. 255C,
JUD. HUNEDOARA, SAT BĂCIA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

EveryDay

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 05.03.13;
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 585C, Pantone 382C), verde
(Pantone 576C), verde închis (Pantone
7483C), roşu (Pantone 1788C, Pantone
1797C, Pantone 1805C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00519
(151) 28/01/2020
(732) AMALBO CONSULTING SRL,

STR. DR. RATIU NR. 13, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NIKVORM

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, servicii de agenţie de import-export.

───────

(210) M 2020 00520
(151) 28/01/2020
(732) SYNESIS PARTNERS SRL, STR.

GÂRLENI NR. 9, CAMERA 2,
BL. C46, SC. 1, ET. 6, AP. 40,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061652,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SYNESIS PARTNERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12; 26.13.01

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7473 C), alb

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

35. Consultanță în domeniul cercetării pieței,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, servicii de consultanță privind studiul
de piață, consultanță în materie de rapoarte
de piață, asistență, consiliere și consultanță
privind analiza comercială, servicii de cercetare
și consultanță în domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2020 00521
(151) 28/01/2020
(732) SC EXPRESS CREDIT AMANET

SRL, STR. SILVESTRU NR. 21, BL.
L 1, PARTER ŞI MEZANIN, JUD.
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Express Credit AMANET

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.05

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186 C), verde (Pantone 375 C), gri
(Pantone 426 C), negru (Pantone 6 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare a bunurilor mobile
rezultate din activitatea de amanet.
36. Servicii de împrumut cu gaj cu deposedare
(amanet) pentru persoane fizice.

───────

(210) M 2020 00522
(151) 28/01/2020
(732) SMART NEW TENTS SRL, STR.

MASLINULUI NR. 2, CAM. 2, AP. 2,
JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GALLA events & more

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.04; 26.04.03

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00523
(151) 28/01/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ 4,
SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CU DRUMURILE CURATE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00524
(151) 28/01/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL

, ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 544,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

K BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06; 26.11.07; 26.11.08
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, loţiuni după ras,
odorizante, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), săpun
antiperspirant, antiperspirante (articole de
toaletă), astringente pentru scopuri cosmetice,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personalămot, basma (nuanţator cosmetic),
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, calupuri de săpun
de toaletă, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, geluri de albire a
dinţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de
uz uman, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, preparate de duş pentru
igienă personală sau folosite ca deodorant,
şampoane uscate, apă de colonie, produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, gene false, unghii false,
loţiuni de păr*, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixativ
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, iononă (parfumerie), ulei
de iasomie, apă de lavandă, ulei de lavandă,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului machiaj, pudră pentru machiaj, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru

îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
parfumerie, parfumuri, preparate fitocosmetice,
pomezi pentru scopuri cosmetice, ulei de
trandafir, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
apă parfumată, şampoane, săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, pudră de talc, pentru toaletă, benzi pentru
albirea dinţilor, serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă.

───────

(210) M 2020 00530
(151) 28/01/2020
(732) DEKORATIVA CONCEPT STORE

S.R.L., ALEEA HORTENSIEI
NR. 20, BL. X3, SC. E, ET. P,
AP. 81, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DEKORATIVA
CONCEPT STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor cu
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.

───────
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(210) M 2020 00531
(151) 28/01/2020
(732) GO LIFE MEDICAL CONCEPT

SRL, STR. GRADISTEA NR.
12, CAMERA 1, BL. 48, SC. 1,
ET. 5, AP. 33Â, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

allmed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comercializare prin intermediul
magazinelor fizice şi online a echipamentelor
medicale de protecţie, igienă şi îngrijire
corporală, pentru sisteme de prelevare de probe
biologice.

───────

(210) M 2020 00532
(151) 28/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 04.03.01; 24.01.05;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, galben, galben
auriu

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2020 00533
(151) 28/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Golden Brau

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.07.02;
27.05.01; 27.05.17

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2020 00534
(151) 28/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Golden Brau

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.07.02;
27.05.01; 27.05.17

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────
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(210) M 2020 00535
(151) 28/01/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A.,

STR. TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CLĂDIREA SPARK, CORP A2-L,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 013714,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Golden Brau

(531) Clasificare Viena: 04.03.01; 26.01.03;
25.01.15; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

32. Bere, bere cu suc de fructe, bere cu conţinut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere fără alcool.

───────

(210) M 2020 00536
(151) 28/01/2020
(732) TONICA GROUP SRL, BD-UL

UNIRII NR. 15, BL. B3, BIROURILE
8, 9, 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TG Tonica Group
CREAŢIE MEDIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru
C100M0Y0K0, negru C0M0Y0K100,
alb C0M0Y0K0, gri C0M0Y0K15,
magenta M0M100Y0K0, galben
C0M0Y100K0

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

───────
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(210) M 2020 00537
(151) 28/01/2020
(732) LUCIAN-CIPRIAN TRAILA, STR.

BRAZILOR NR. 36, JUDEŢ ILFOV,
MOGOSOAIA, ILFOV, ROMANIA

(540)
COLŢU' CU MERINDE

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
magazine, supermarketuri, hypermarketuri, mini-
marketuri sau prin cataloage de vânzare
prin corespondeţă sau prin mijloace de
telecomunicaţii sau prin intermediul unui site
de internet privind serviciile de vânzare cu
amănuntul pentru toate tipurile de produse
alimentare şi nealimentare, publicitate, servicii
de promovare, diseminare a materialelor
publicitare şi promoţionale, demostraţii privind
bunurile, publicitate prin corespondenţă,
cercetare de piaţă, marketing, distribuire de
mostre, organizare şi management al schemelor
de stimulente, stocare şi recuperare de informaţii
în domeniul promovării comerţului cu ridicata
şi cu amănuntul, servicii de inventar şi de
aranjare pe rafturi, controlul stocurilor, servicii
de merchanising, regruparea în avantajul terţilor
de produse diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, administrarea afacerilor,
servicii de consultanţă de management în
domeniul francizei de concepte, activităţi
de consultanţă de cumpărare, marketing şi
consultanţă de afaceri.

───────

(210) M 2020 00538
(151) 28/01/2020
(732) ZMEURA BIO S.R.L., SAT RÂȘCA

NR. 202, JUD. CLUJ, COMUNA
RÂȘCA, CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

fructy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
27.05.24

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

29. Fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 00539
(151) 28/01/2020
(732) ASOCIATIA EDICTUM DEI, STR.

21 DECEMBRIE 1989 NR. 148, BL.
B1, SC. 3, AP. 59, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400604, CLUJ,
ROMANIA

(540)

EDICTUM DEI

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:gri (HEX #292E32),
auriu (HEX #A58A50)

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

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

───────

(210) M 2020 00540
(151) 28/01/2020
(732) Adamed Pharma S.A., MARIANA

ADAMKIEWICZA 6A, CZOSNOW,
PIENKOW, 05-152, POLONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DUBLUSEPTOL

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

5. Preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2020 00541
(151) 28/01/2020
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 11 CADDE,
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI,
NR.17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ETI whola

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.05.08

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

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

30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și
anume, deserturi de brutărie (produse de
patiserie), pâine, semințe de cereale procesate
(condimente), terci de ovăz, cereale pentru micul
dejun, îngheţate, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 00542
(151) 28/01/2020
(732) MARIAM-DENISE RIFAI, BLD.

CORNELIU COPOSU NR. 4,
BL. 105A, SC. 4, ET. 4, AP.
103, , BUCUREȘTI, 030605,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGILE PUTERII

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
38. Telecomunicații.

───────

(210) M 2020 00543
(151) 28/01/2020
(732) Advanced New Technologies

Co., Ltd, HOSPITAL ROAD 27,
CAYMAN CORPORATE CENTRE,
GRAND CAYMAN , GEORGE
TOWN, KY1-9008, INSULELE
CAYMAN

(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)
ANTFIN

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

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
topografice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(supraveghere), salvare și didactice, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate de

înregistrare, transmisie sau reproducere de
sunet sau imagine, suporturi magnetice de date,
discuri de înregistrare,
mecanisme pentru aparate acționate cu
monede, case de marcat, mașini de calcul,
echipamente pentru prelucrarea datelor si
calculatoare, software de calculator, programe
de calculator, programe de calculator și
software sub forma unei aplicaţii pentru
aparate şi calculatoare, aplicaţii de software
destinate utilizării cu dispozitive mobile, software
pentru procesarea plăţilor electronice către
şi de la terţi, software de calculator și
aplicații software utilizate în legătură cu
servicii financiare, tranzacții financiare, comerț
electronic, plăți electronice, schimb valutar,
servicii de tranzacționare și intermediere
și servicii de consultanță pentru investiții,
software de autentificare, software pentru
calculator și aplicații software pentru
calculator (descărcabile), software de mesagerie
instantanee, software de partajare a fișierelor,
software de comunicaţii pentru schimb electronic
de date, materiale audio, video, imagini
şi grafice prin reţele de calculator, mobile,
dispozitive fără fir şi telecomunicaţii, software
de calculator pentru prelucrarea de imagini,
grafică, conţinut audio, video şi text, software de
calculator descărcabil pentru a facilita transmisia
electronică de informaţii, date, documente,
voce şi imagini pe internet, software de
calculator descărcabil permiţând participarea
la cursuri şi reuniuni pe web, cu acces la
date, documente, imagini şi aplicaţii software
prin intermediul unui navigator web, software
de calculator descarcabil pentru accesarea,
vizualizarea si controlul calculatoarelor si
retelelor de calculatoare de la distanta, software-
uri descărcabile pentru cloud computing,
software descarcabil pe baza de cloud, software
de calculator pentru urmărirea și evaluarea
comportamentului personal și al clientului în
legătură cu deciziile de cumpărare, aplicații
software de calculator pentru utilizare în legătură
cu conservarea mediului, schimbările climatice și
compensarea carbonului, publicații electronice
online (descărcabile de pe internet sau rețea de
calculatoare sau baze de date computerizate),
publicații electronice descarcabile sub formă de
reviste, articole, broșuri, pliante, fișe tehnice,
materiale informative, materiale educative
în domeniul afacerilor, comerț electronic,
tehnologie informațională, cloud computing,
telecomunicații, internet, formare pentru
afaceri și comerț electronic, afaceri, vânzări,
marketing și management financiar, periferice
pentru calculatoare, calculatoare notebook,
laptopuri, calculatoare portabile, computere de
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buzunar, asistenti personali digitali, playere
media personale, telefoane mobile, telefoane
inteligente, camere digitale, baterii, incarcatoare
de baterii, statii de lucru pe calculator, servere
informatice, hardware de punere în reţea de
calculatoare şi telecomunicaţii, adaptoare de
retea de calculatoar, comutatoare, routere si
hub-uri, modemuri wireless si cu fir si carduri
de comunicare si dispozitive, suporturi pentru
laptop, genti pentru calculatoare, extinctoare,
hardware şi firmware de calculator, sisteme de
navigare pentru automobile, discuri compacte,
muzica digitala (descarcabila de pe internet),
aparate de telecomunicatie, suporturi de mouse,
receptoare pentru telefoane mobile, accesorii
pentru telefoane mobile, jocuri, imagini, filme
cinematografice, filme si muzica descarcabile,
sisteme de alarma, camere video de securitate,
unitati mobile de difuzare radio si televiziune,
echipamente de difuzare a televiziunii, aparate
de fotografiat, camere video, casti audio, casti
de urechi, difuzoare, aparate si echipamente cu
sisteme de pozitionare globala (gps), programe
și software de calculator, electronice și jocuri
video (inclusiv software care se poate descărca
de pe internet), ecrane de afișare cu cristal
lichid pentru telecomunicatii si echipamente
electronice, decodoare, telecomanda, programe
de stocare de date, ochelari de vedere si
ochelari de soare, indicatoare electronice,
carduri bancare codificate sau magnetice, de
credit, debit, numerar, taxare, cartele de telefon
și de identificare, bancomate, distribuitoare de
numerar, cititoare de carți electronice, cartușe
de toner, neumplute, pentru imprimante și
fotocopiatoare, dispozitive de monitorizare a
bebelusilor, dispozitive video de monitorizare
a bebelusilor, capace de obiective (pentru
camere), tablete, carduri de acces codificate,
ochelari 3d, carduri de memorie pentru parate
de jocuri video, calculatoare portabile, telefoane
inteligente, monitoare, afișaje, hardware de
calculator, urmaritori de activitate, echipamente
audio, aparate de comunicatii, aparate
de telecomunicatii, dispozitive periferice de
calculator, playere media portabile și dispozitive
digitale de comunicații electronice, calculatoare
portabile, telefoane inteligente, monitoare,
afișaje, hardware de calculator, urmaritori
de activitate, echipamente audio, aparate
de comunicatii, aparate de telecomunicatii,
dispozitive periferice de calculator, playere
media portabile și dispozitive digitale de
comunicații electronice toate pentru facilitarea
tranzacțiilor de plată prin mijloace electronice
și de a permite clienților accesul la informatii
despre contul bancar si realizarea de tranzactii
bancare, calculatoare portabile, telefoane

inteligente, monitoare, afișaje, hardware de
calculator, urmaritori de activitate, echipamente
audio, aparate de comunicatii, aparate
de telecomunicatii, dispozitive periferice de
calculator, playere media portabile și dispozitive
digitale de comunicații electronice toate capabile
să ofere acces la rețele de comunicații
wireless, rețele de telecomunicații și internet,
aplicații mobile descărcabile pentru utilizare
cu calculatoare portabile, telefoane inteligente,
monitoare, hardware de calculator, urmaritori
de activitate, echipamente audio, aparate
de comunicatii, aparate de telecomunicatii,
dispozitive periferice de calculator, playere
media portabile și dispozitive digitale de
comunicații electronice, software de aplicatii
de calculator pentru utilizare cu calculatoare
portabile, telefoane inteligente, monitoare,
afișaje, hardware de calculator, urmaritori
de activitate, echipamente audio, aparate
de comunicatii, aparate de telecomunicatii,
dispozitive periferice de calculator, playere
media portabile și dispozitive digitale de
comunicații electronice, carduri de plată
preplătite codificate sau magnetice bancare, de
credit, debit, numerar, și de identificare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
servicii de afaceri monetare, afaceri imobiliare,
tranzactii financiare de compensare și
reconciliere, printr-o retea globala de
calculatoare, servicii bancare si financiare on-
line, servicii de carduri de credit, procesarea
si transmiterea facturilor si a platilor acestora,
si furnizarea asigurarilor pentru tranzactiile
finaciare, servicii de transfer de fonduri,
transmiterea de fonduri prin mijloace electronice,
pentru terti, transfer de plati, pentru terti,
prin Internet, servicii financiare sub formă de
servicii de procesare a facturării și a plăților,
aranjarea si gestionarea contractelor de leasing
si inchiriere, inchiriere si leasing de imobile,
evaluari de proprietati imobiliare, evaluare de
bunuri imobiliare, finantare imobiliara, investitii
imobiliare, servicii de brokeraj in domeniul
imobiliar, agentii imobiliare, servicii ale unei
agentii pentru constructia de locuinte, servicii
actuariale, servicii de administrare si consultanta
imobiliara, colectarea chiriilor, inchiriere de
birouri (imobiliare), inchiriere de locuinte si
apartamente, furnizare de informatii financiare
prin Internet, servicii de depunere în casete
valorice si emitere de cupoane valorice de
calatorie, investitii de capital, evaluare financiara
(asigurari, banca, imobiliare), servicii financiare
si de gestionare a activelor, asigurari si servicii
financiare, servicii financiare furnizate prin
mijloace de telecomunicatii, servicii de consiliere
si consultanta financiara, tranzactii bancare
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online, servicii bancare furnizate on-line din baza
de date computerizate sau Internet, servicii de
brokeraj de valori mobiliare, cotatii de bursa,
curtaj cu actiuni si obligatiuni, analiza financiara,
servicii de carduri de debit, servicii de carduri
reincarcabile si servicii de garantare a cecurilor,
servicii bancare, cont de economii și servicii
de investiții, servicii de compensare financiară,
verificare in materie de credite prin intermediul
unei retele globale de informații cumputerizată,
servicii electronice de gestionare a riscurilor de
credit, servicii electronice de plată a achizitiilor
si de plată electronica a facturilor, servicii privind
debitarea si creditarea conturilor financiare,
servicii bancare electronice, emitere de carduri
de valoare stocata, carduri de incarcare si
carduri de debit, servicii de cartele telefonice
cu credit, servicii de informare referitoare la
finanțe și asigurări, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau pe Internet,
agentie de colectare de taxe de gaze și
electricitate, evaluare de antichitati, evaluare de
obiecte de arta, evaluare de bijuterii, evaluare
de automobile rulate, furnizare de informatii
in materie de fiscalitate (servicii financiare),
colectare de fonduri de binefacere, organizarea
de colecte în scop caritabil, inchiriere de
masini de numarat sau procesat bancnote
si monezi, inchiriere de bancomate (cash
dispensers and automated-teller machines),
servicii de plati online, asigurarea finantarii
pentru proiecte de constructii, emitere de
cupoane valorice, servicii de transfer electronic
de fonduri, servicii de schimb monetar, servicii
de distribuire de numerar, furnizare de carduri
și jetoane preplătite, servicii de transfer de
bani, inclusiv toate serviciile mentionate anterior
furnizate prin mijloace electronice, servicii de
consultanta, informare si sfatuire referitoare
la transferul electronic de fonduri, servicii de
transfer de valuta, comert si schimb valutar,
tranzacții cu valută, tranzactii cu devize, brokeraj
valutar, tranzactii financiare prin blockchain,
prestare de servicii filantropice de strângere de
fonduri în legătură cu compensarea emisiilor de
carbon, brokeraj de credite pentru compensarea
emisiilor de carbon, sponsorizarea financiară
a programelor de compensare a emisiilor de
carbon, fonduri si investitii pentru proiectele
de reducere a emisiilor de carbon, investitii in
programe si proiecte de compensare a emisiilor
de carbon, investitii in fonduri de reducere a
emisiilor, acordare de imprumuturi, acordare de
imprumuturi
temporare, consultanta, informatie si asistenta
privind serviciile menționate anterior.
42. Servicii științifice și tehnologice precum
si de cercetare si de proiectare aferente

acestora, servicii de analiză si cercetare
industriala, crearea si dezvoltarea de hardware
si software de calculator, software ca serviciu
(saas), criptare, decriptare si autentificare de
informații, mesaje si date, furnizare de servicii
de autentificare utilizatori folosind caracteristici
biometrice, recunoaștere faciala, autentificare
prin amprenta, recunoaștere
vocala si alte tipuri de tehnologii de autentificare
hardware si software pentru furnizarea de servicii
financiare, tranzacții de comerț electronic,
donații, urmărirea produselor licențiate si
angajamentul fanilor, servicii pentru securitatea
datelor, securitate, protecție si reconstituire
it, analiză amenințărilor securității informatice
pentru protecția datelor, prestare de servicii de
securitate pentru rețele de calculatoare, accesul
la calculatoare si tranzacțiile computerizate,
certificare (controlul calității) a datelor prin
tehnologia blockchain, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, inclusiv toate serviciile
menționate anterior pentru utilizare in legătură
cu sistemele de plata, servicii de calculator
in legătură cu transmiterea de informații, date,
documente si imagini pe internet, furnizarea
serviciilor de aplicații (asp), si anume găzduire
de aplicații software pentru terți, furnizarea
de servicii de aplicații (asp) care furnizează
servicii software în domeniul conferințelor pe
web, conferințelor audio, mesageriei lectronice,
colaborării cu privire la documente, conferințelor
video si prelucrării de voce si apeluri, furnizarea
de software on-line nedescărcabil
pentru a facilita interoperabilitatea multiplelor
aplicații software, servicii de asistenta tehnica
referitoare la software de calculator si aplicații
furnizate online prin email sau telefon, servicii
de calculator, si anume crearea unei comunități
online pentru ca utilizatorii înregistrați sa
participe la discuții, sa obțină reacții dela colegi,
din partea comunităților virtuale, să se înscrie în
rețele sociale si să facă schimburi de documente,
consiliere tehnologica computerizata furnizata
utilizatorilor de internet prin intermediul unei linii
de asistenta telefonica, servicii de calculator
referitoare la crearea de indexuri cu informații,
site-uri si resurse prin intermediul rețelei
informatice, furnizare de motoare de căutare,
proiectare de calculatoare,
calculatoare notebook, calculatoare laptop,
calculatoare portabile si calculatoare de mana,
proiectare de asistenți digitali personali si
de playere media personale, proiectare de
telefoane mobile si telefoane inteligente,
proiectare de camere digitale, servicii it,
programare pentru calculatoare, servicii de
integrare a sistemelor informatice, analize
computerizate, programare pentru calculatoare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2020

in raport cu apărarea împotriva virușilor
informatici, servicii de software pentru sisteme
informatice, proiectare de software de calculator,
proiectarea sistemelor informatice, crearea si
dezvoltarea de pagini web, găzduirea de pagini
web pentru terți, găzduire de software de aplicații
de calculator pentru căutarea și preluarea
informațiilor din baze de date și rețele de
calculatoare, furnizarea de informații tehnice
la solicitarea expresă a utilizatorilor finali prin
intermediul
telefonului sau al rețelei de calculatoare
globale, consultanta in domeniul programelor
de calculator, servicii de calculator referitoare
la căutarea personalizată a bazelor de date și
site-urilor de calculator, codarea si decodarea
semnalului electronic si computerizat, conversia
datelor si a documentelor de pe un suport fizic
că tre un suport electronic, servicii de testare si
evaluare de produse, servicii de arhitectura si de
proiectare,
amenajări interioare de clădiri, birouri si
apartamente, servicii de informații in domeniul
calculatoarelor, servicii de informare în
rețea, și anume furnizarea de informații
tehnice referitoare la computere și rețele
de calculatoare în domeniul afacerilor și
comerțului electronic, furnizarea de programe
de gestionare a riscului securității informatice,
servicii de testare, cunoaștere si securitate
a informațiilor, teste de control al calității,
servicii in domeniul calculatoarelor cu privire
la certificarea tranzacțiilor comerciale si
pregătirea de rapoarte pentru acestea, accesul
controlului la (servicii de securitate pentru)
calculatoare, rețele electronice si baze de
date, securitatea serviciilor de transmitere
a datelor și a tranzacțiilor prin servicii de
rețele de calculator, consultanta in domeniul
securității datelor, consultanta tehnologica
privind asigurarea telecomunicațiilor, servicii
de securitate a rețelelor de comunicații
computerizate, furnizarea de informații în
domeniile internetului, a world-wide-web-ului,
securitatea rețelei globale de comunicații
computerizate și transmisia securizată a datelor
și informațiilor, servicii de consultanta in
domeniile internetului, a worldwide-
web-ului, servicii de securitate a rețelei de
comunicații informatice, servicii web si servicii de
securitate a informațiilor, servicii de autentificare
pentru securitatea informatica, autentificare
online a semnăturilor electronice, salvarea
externa a datelor, stocarea electronica a datelor,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor si programare prin intermediul
unui site, servicii de cartografie, sisteme de tip
cloud, servicii ale unui furnizor de găzduire cloud,

furnizarea accesului pentru utilizare temporară
de software nedescărcabil pe baza de cloud
si software de cloud computing, furnizare de
sisteme informatice virtuale si medii informatice
virtuale prin intermediul cloud computing-lui,
închiriere de software de divertisment, cercetare
tehnica in domeniul compensării emisiilor de
carbon, furnizare de informații, consiliere si
consultanta cu privire la compensarea emisiilor
de carbon si la protecția mediului, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice
și de protecție a mediului, servicii de testare,
evaluare și monitorizare a mediului, cercetare in
domeniile de protecție si conservare a mediului,
cercetarea și furnizarea de informații științifice
în domeniul schimbărilor climatice, servicii de
consultare științifică și industrială referitoare la
combustibili, combustibil și emisii de dioxid de
carbon și probleme de mediu, servicii științifice
și tehnologice referitoare la recomandarea de
planuri de acțiune pentru reducerea
emisiilor de dioxid de carbon într-un mod
rentabil, servicii științifice și tehnologice
referitoare la gestionarea programelor de
compensare a emisiilor de carbon, servicii de
cercetare, gestionare si protecție a mediului,
servicii de informații si consultanta referitoare la
serviciile menționate anterior.

───────
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(210) M 2020 00544
(151) 28/01/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

TRIATLON BISTRITA, STR.
CARTIER UNIREA NR. 337A,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, ROMANIA

(540)

CROSS TRIATHLON
TRIATLON COLIBITA
curaj vointa putere

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

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

───────

(210) M 2020 00545
(151) 28/01/2020
(732) IONUŢ-LUCIAN CÎRLIG, STR.

AMURGULUI NR. 43J, ET. 1,
AP. 15, JUD. ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

DRACULA'S PALINCA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08; 19.07.17

(591) Culori revendicate:galben, roșu, negru,
alb, albastru, maro

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 00546
(151) 28/01/2020
(732) ALEXANDRU IONEL POP, STR.

X NR. 4B, JUD. TIMIȘ, COMUNA
ȘAG, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

AP ALEXANDRU POP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 00547
(151) 28/01/2020
(732) SC GLOBAL PET TRADE SRL,

CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAMERA NR.
41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOLY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roșu, argintiu, alb

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

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

───────

(210) M 2020 00548
(151) 28/01/2020
(732) CREATIVE INSIN DESIGN SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZA NR.
6-8, BL. 13, SC. A, AP. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INSIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 26.01.03;
26.01.18

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

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

───────

(210) M 2020 00549
(151) 28/01/2020
(732) ABC NEW BUSINESS LINE

SRL, STR. NUCARILOR NR. 71,
IALOVENI, MD-6801, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STR.MARTIR LEONTINA BANCIU
NR 6,SC.A,AP.110,JUD.TIMIŞ,,
TIMIŞOARA, 300024

(540)
the IDOL

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 00551
(151) 28/01/2020
(732) CLAUDIU-FLORIN ZGLOBIU,

STR. PUTNEI NR. 46, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR. 94, BL. 14A, SC. 4, AP. 127,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

ZONEN Magazinul din zona ta

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 03.07.03; 03.07.24; 29.01.14



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/01/2020

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7408 C), turcoaz (Pantone 7466C),
roșu ( Pantone 206C), negru

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri și anume produse
alimentare, băuturi
alcoolice și nealcoolice, produse pentru îngrijirea
corpului și produse de înfrumusețare, produse
cosmetice şi produse de toaletă , produse
pentru curăţarea și îngrijirea dinţilor, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, detergenți pentru
vase și pentru rufe, detergenți pentru mașini,
preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, lumânări, fitile
pentru iluminat,
brichete de cărbune, brichete de lemn,
aprinzătoare de foc , produse de aprins focul,
articole igienice,
alimente pentru bebeluşi, produse pentru
ingrijirea sănătății și remedii care nu se vând cu
rețetă, suplimente
alimentare pentru oameni şi animale, plasturi
şi materiale pentru pansamente, articole
absorbante pentru igienă personală, odorizante
și parfumuri de cameră, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
insecticide, unelte pentru casă și grădină, cuţite,
furculiţe şi linguri, tacâmuri de masă, tacâmuri şi
instrumente pentru prepararea alimentelor,
ustensile de bucătărie pentru tăiat şi măcinat,
aparate de ras, lame
de ras, instrumente și aparate pentru îngrijire
și toaletă personală, becuri, articole de iluminat,
lumini electrice
pentru pomul de Crăciun, difuzoare pentru
parfumuri şi arome de casă, hârtie şi carton,
produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi articole de birou, rechizite
școlare,
cărți, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
saci de gunoi,
saci de depozitare, folie de aluminiu de uz
casnic, hârtie de copt, caractere şi clişee
tipografice, ustensile şi
recipienţi pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie şi veselă, vase de gătit, piepteni şi
bureţi, perii,
articole pentru curăţare, sticlă brută sau
prelucrată, sticlărie, porţelan şi ceramică,
decorațiuni pentru casă

și grădină, rame de oglinzi, oglinzi, piese de
mobilier, covoare, draperii, jaluzele, perdele,
produse textile
pentru casă, produse textile pentru baie și
bucătărie, articole de mercerie, produse de
decorare și amenajare
a casei și grădinii, produse și articole de decorare
și amenajare a spațiilor de birou, vopseluri, tapet,
materiale de construcții, unelte şi ustensile de
mână, mașini-unelte, produse electronice și
electrocasnice, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, astfel de servicii putând
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comanda prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor
web, al aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor
de tip teleshopping, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri și
anume
aparate și instalații de încălzire, aparate și
instalații de răcire, aparate și instalații de
producere a aburului,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de uscare, aparate și instalații de ventilare,
aparate și
instalații de distribuire a apei şi de uz sanitar,
instrumente muzicale, rame, oglinzi, aparate şi
instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor ,
suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive
periferice pentru computere, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, articole de
îmbrăcăminte și de
încălțăminte, umbrele, genți, poșete, valize,
portofele, articole de voiaj, bijuterii, articole de
bricolaj pentru
casă și grădină, produse și accesorii pentru
animale de companie, articole de lăcătuşerie,
articole de feronerie
din metal, biciclete, articole sportive,
echipamente sportive, articole de masaj,
produse agricole, de acvacultură
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, horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate, fructe
şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
tutun şi
înlocuitori de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători,
articole pentru fumători, chibrituri, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să
le cumpere comod, astfel de servicii putând
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comanda prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor
web, al aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de comerţ şi de
informare a
consumatorilor, organizarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea unei
pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, administrarea
programelor de
fidelizare a consumatorilor, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi
serviciilor, publicitate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovare de produse pentru terți,
marketing,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cofetărie.

───────

(210) M 2020 00552
(151) 28/01/2020
(732) ELITE ARCHITECTURAL

DESIGNS SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 5A, ET. 1,
AP. 2, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ELITE BEAUTY SALON

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

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 00553
(151) 28/01/2020
(732) DALGECO CONFECTII TEXTILE

SRL, STR. MANGALIEI NR. 80A,
POLIGON III, BIROUL IIIA, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DCT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.13.25; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de agenții de import-export a
echipamentelor de protecție în muncă: salopete,
bocanci, șepci, măști protectoare, veste, geci,
pantaloni, halate, bentițe, mănuși, regruparea
în avantajul terților în magazine specializate a
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echipamentelor și produselor de protecție în
muncă ( cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.

───────
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