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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01527 28/02/2020 ANDREA ESZTER SIPOS Westiment

2 M 2020 01570 28/02/2020 S.C. SAVOR EVENTS S.R.L. noeme

3 M 2020 01571 28/02/2020 PRISUM INTERNATIONAL
TRADING CO SRL

PRISUM

4 M 2020 01572 28/02/2020 CRISTINEL-ADRIAN
PĂDURARU
CĂTĂLIN-FLORIN PĂDURARU

FRAŢI DE VIŢĂ

5 M 2020 01573 28/02/2020 DX Events Creative Services
SRL

DX SHOP

6 M 2020 01574 28/02/2020 S.C. AMBIANTA TRADE GRUP
FILIALA IASI S.R.L.

SomNEO

7 M 2020 01575 28/02/2020 S.C. C.I.S. COM S.R.L. CIS

8 M 2020 01576 28/02/2020 SC MENTOR MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

Mentor

9 M 2020 01577 28/02/2020 SC MEDIKA BROADCAS
CHANNEL SRL

Secretele NUTRIŢIEI

10 M 2020 01578 28/02/2020 VELCIOV EVELINE MIRABELA EVELYN CURSURI
CALIFICARE DIPLOME
EUROPENE

11 M 2020 01579 28/02/2020 AUROBINDO PHARMA
ROMANIA S.R.L.

AUROSPIR

12 M 2020 01580 28/02/2020 TEODORA FLORINA MAILAT Degustărescu

13 M 2020 01581 28/02/2020 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
DANIEL FLOREA

#DF

14 M 2020 01582 28/02/2020 CLUB SPORTIV AIRSOFT
BOTOSANI

TMA Tabara Militara de Airsoft

15 M 2020 01583 28/02/2020 ICBC SMART SECURITY SRL ICBC SMART SECURITY

16 M 2020 01584 28/02/2020 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
DANIEL FLOREA

#DoarFapte

17 M 2020 01586 28/02/2020 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

CECCAR BUSINESS REVIEW

18 M 2020 01587 28/02/2020 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

CECCAR BUSINESS
MAGAZINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2020 01588 28/02/2020 HEIDELBERGCEMENT

ROMÂNIA SA
CARPATGREEN

20 M 2020 01589 28/02/2020 Ulduman Global SRL la Buget.ro

21 M 2020 01590 28/02/2020 ANTREPRIZA CREATIVA SRL RODITOR FOOD MARKET

22 M 2020 01591 28/02/2020 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

#FAPTE

23 M 2020 01592 28/02/2020 ANTREPRIZA CREATIVA SRL MEZANIN MARKET

24 M 2020 01593 28/02/2020 SC STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT American Roast

25 M 2020 01594 28/02/2020 SC STRAUSS ROMANIA SRL DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT Italian Roast

26 M 2020 01595 28/02/2020 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
DANIEL FLOREA

#refresh5

27 M 2020 01596 28/02/2020 FIELDSOFT S.R.L. LANDAP EASY. FAST. SAFE

28 M 2020 01597 28/02/2020 SC BOGAL MUSIC SRL Band Music School

29 M 2020 01598 28/02/2020 Euroclaim Network SRL intarziere.ro

30 M 2020 01599 28/02/2020 ARA TOYS SRL AraToys

31 M 2020 01600 28/02/2020 GRAZIOSA SRL Geeksta

32 M 2020 01601 28/02/2020 NOVARTIS AG Fentadolor

33 M 2020 01602 28/02/2020 ATUDIS SRL CARPATI SPORTSWEAR

34 M 2020 01603 28/02/2020 SC AZUR S.A. evrika

35 M 2020 01604 29/02/2020 YURTA PROD SRL YURTA Sucess in gardening

36 M 2020 01605 29/02/2020 YURTA PROD SRL City green Seed of success

37 M 2020 01606 01/03/2020 SC CENTRUL DE
BABYWEARING SRL

Empatis

38 M 2020 01607 01/03/2020 PANDA GRILL EXPRESS SRL STICK IT CHINESE CHEF
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(210) M 2020 01527
(151) 28/02/2020
(732) ANDREA ESZTER SIPOS, STR.

ARANY JANOS NR. 17, AP. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Westiment

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
40. Servicii de imprimare de modele, servicii
de imprimare fotografică, tipărire (imprimare),
servicii de imprimare serigrafică.

───────

(210) M 2020 01570
(151) 28/02/2020
(732) S.C. SAVOR EVENTS S.R.L., STR.

ANTON PANN NR. 29, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

noeme

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

clase:
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01571
(151) 28/02/2020
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

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

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 01572
(151) 28/02/2020
(732) CRISTINEL-ADRIAN PĂDURARU

, BDUL. DACIA NR. 42, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CĂTĂLIN-FLORIN PĂDURARU,
STR. LACULUI NR. 12A, COM.
CIOROGÂRLA, JUD. ILFOV, SAT
CIOROGÂRLA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
FRAŢI DE VIŢĂ

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

38. Difuzare de emisiuni televizate.
41. Producţie de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune.

───────

(210) M 2020 01573
(151) 28/02/2020
(732) DX Events Creative Services

SRL, STR. APUSULUI NR. 26-28,
SECTOR 6
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DX SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
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detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
10. Articole ortopedice, dispozitive terapeutice
și de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj.
25. Îmbrăcăminte.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 01574
(151) 28/02/2020
(732) S.C. AMBIANTA TRADE GRUP

FILIALA IASI S.R.L., STR. BUCIUM
NR. 25, PARTER, JUD.IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

SomNEO

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
20. Saltele, saltele pneumatice nu pentru
scopuri medicale, saltele ignifuge, saltele
camping, saltele cu arcuri, saltele de pat,
saltele gonflabile flotabile (saltele cu aer),

cadre pentru saltele, saltele din paie, saltele
din spumă, saltele de dormit, saltele din
latex, saltele pentru camping, saltele (altele
decât saltelele pentru naşteri), saltele futon
(altele decât saltelele pentru naştere), saltele
gonflabile pentru camping, huse matlasate de
saltele, huse matlasate pentru saltele, protecţii
matlasate pentru saltele, covoraşe pentru
camping (saltele), saltele cu aer pentru camping,
saltele din spumă pentru camping, saltele
pentru copii, utilizate pentru dormit, rogojini de
dormit (perne sau saltele), paturi prevăzute cu
saltele cu arcuri interioare, ansambluri de arcuri
(nemetalice) pentru introducere în saltele, saltele
de schimb, paturi, aşternuturi pentru pat cu
excepţia lenjeriilor, saltele şi perne.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare şi compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata,
servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienţi, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale
şi publicitare, desfăşurare de vânzări prin
licitaţie, dezvoltare de strategii şi concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informaţii comerciale, difuzare de informaţii
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, realizarea de cercetări de afaceri,
realizarea de studii de piaţă, realizarea de
estimări comerciale, realizarea de studii de
marketing şi studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiţii şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstraţii în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
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produse, organizare, gestionare şi monitorizare
a vânzărilor şi a programelor promoţionale
de stimulare, organizare, gestionare şi
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienţi, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea şi managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicitate,
publicitate online, publicitate şi marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor.

───────

(210) M 2020 01575
(151) 28/02/2020
(732) S.C. C.I.S. COM S.R.L., SATU

NOU DE JOS NR. 15, JUDETUL
MARAMURES, MARAMURES,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

CIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(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, 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). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01576
(151) 28/02/2020
(732) SC MENTOR MARKETING &

DISTRIBUTION SRL, STR. ŢEPEŞ
VODĂ NR. 130, PARTER, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Mentor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Acumulatori electrici pentru laptop, tastaturi
laptop, încărcătoare şi încărcătoare auto pentru
laptop, display-uri laptop, geamuri protecţie
laptop, coolere laptop, mufe jack alimentare
laptop, încărcătoare şi acumulatori pentru
tabletă, display-uri tabletă, touchscreen-urt
tabletă, cabluri şi adaptori pentru tablete,
folii protecţie tablete, mufe jack tablete,
încărcătoare telefon, touch-screen-uri pentru
telefon, cabluri şi adaptori smartphone, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
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telefoanele inteligente, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele tabletă,
alimentatoare All-in One, alimentatoare monitor
TFT LCD, alimentatoare Mini DVD, încărcătoare
Media Player, baterii externe, alimentatoare
televizor, alarme auto/moto, alarme acustice /
alarme sonore, kit-uri Smart Home, senzori de
parcare pentru vehicule, senzori de mişcare
Smart, senzori de uşi şi ferestre Smart, senzori
de gaz Smart, prize electrice Smart, termostate
Smart, sisteme de avertizare anti-furt, corpuri
de iluminat (electricitate) Smart, interfoane
Smart, video-interfoane, unităţi centrale Smart,
sirene Smart, electrovalve Smart, camere
de supraveghere, amplificatoare semnal
Smart, telecomenzi Smart, gadget-uri Smart,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive
de avertizare), lacăte electronice, carcase
pentru telefoanele inteligente, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, aparate electrice
pentru comutare, compact-discuri (audio-video),
compact-discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, detectoare, semne digitale, rame
foto digitale, DVD playere, agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, cititoare
de cărţi electronice, sisteme electronice de
control al accesului pentru uşile cu interblocare,
alarme de incendiu, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, căşti de radio, interfeţe
pentru calculatoare, laptopuri, telefoane mobile /
celulare / telefoane celulare, modemuri, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse , playere media portabile, imprimante
pentru utilizare împreună cu calculatoarele,
aparate radar, termostate digitale pentru
control climatic, suporturi adaptate pentru
laptopuri , scanere (echipamente de procesare
a datelor), dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, aparate de
telecomunicaţii sub formă de bijuterii, termostate
pentru vehicule , unităţi flash USB, căşti de
realitate virtuală.

───────

(210) M 2020 01577
(151) 28/02/2020
(732) SC MEDIKA BROADCAS

CHANNEL SRL, STR. ION
BAIESU, BL. D3 SI D4, ET. 1,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-DUL UNIRII CENTRU, BL. 16C,
ET. 3, AP. 12, OP 1, CP 52, BUZĂU,
120013

(540)

Secretele NUTRIŢIEI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 01578
(151) 28/02/2020
(732) VELCIOV EVELINE MIRABELA,

STR. BARNUTIU NR. 83 C,
SPATIUL COMERCIAL NR. 2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EVELYN CURSURI
CALIFICARE

DIPLOME EUROPENE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:bordo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 01579
(151) 28/02/2020
(732) AUROBINDO PHARMA ROMANIA

S.R.L., SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 42-44, CORP
B, ARIPA B2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AUROSPIR

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de

uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pensat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
10. Aparate şi instrumente
chirurgicale,medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală.

───────

(210) M 2020 01580
(151) 28/02/2020
(732) TEODORA FLORINA MAILAT,

CALEA ARADULUI NR. 38, ET. 2,
AP. 10, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Degustărescu

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

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

───────
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(210) M 2020 01581
(151) 28/02/2020
(732) SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL FLOREA, STR. FABRICA
DE CHIBRITURI NR. 9-11,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#DF

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01582
(151) 28/02/2020
(732) CLUB SPORTIV AIRSOFT

BOTOSANI, STR. ALEEA
MARCEL OLINESCU NR. 7,
JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

TMA Tabara Militara de Airsoft

(531) Clasificare Viena: 09.09.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.17

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

41. Instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2020 01583
(151) 28/02/2020
(732) ICBC SMART SECURITY SRL,

STR. 1 DECEMBRE 1918 NR. 220,
JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT,
610243, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

ICBC SMART SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.19;
26.04.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

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

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie.

───────
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(210) M 2020 01584
(151) 28/02/2020
(732) SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL FLOREA, STR. FABRICA
DE CHIBRITURI NR. 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#DoarFapte

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#FF0000), alb (HEX=#FFFFFF)

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

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01586
(151) 28/02/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR BUSINESS REVIEW

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
275096), galben (RGB 25520649)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
în special de persoane care au calitatea de
expert-contabil, cu scopul de a ţine evidenţa
contabilă/contabilitatea, de a oferi asistenţă
în managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managamentul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36.  Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare de persoane care au
calitatea de expert fiscal după cum urmează:
evaluare financiară management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
informaţii financiare, servicii financiare şi
evaluare fiscală.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale, după
cum urmează: academii (instruire), organizare
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
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susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare (servicii educaţionale), servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 01587
(151) 28/02/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CECCAR BUSINESS
MAGAZINE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
275096), galben (RGB 25520649)

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii,
în special de persoane care au calitatea de
expert-contabil, cu scopul de a ţine evidenţa
contabilă/contabilitatea, de a oferi asistenţă
în managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managamentul afacerilor, de a

acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare de persoane care au
calitatea de expert fiscal după cum urmează:
evaluare financiară management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
informaţii financiare, servicii financiare şi
evaluare fiscală.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale, după
cum urmează: academii (instruire), organizare
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare (servicii educaţionale), servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 01588
(151) 28/02/2020
(732) HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA

SA, ŞOS. BUCURESŢI-PLOIEŞTI
NR.1A, BUCHAREST BUSINESS
PARK, CLĂDIREA C2, ETAJ
1-4, SECTOR 1, 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,
ROMANIA

(540)

CARPATGREEN

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.02;
27.05.17

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

19. Voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material
liant pentru repararea drumurilor, fântâni
pentru păsări (structuri), nemetalice, colţare,
nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii pentru
ţevi, nemetalice, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
constructii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii transportabile, nemetalice, busturi
din piatră, beton sau marmură, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice,
marnă calcaroasă, ciment, plăci de ciment,
stâlpi din ciment, ciment pentru cuptoare,
ciment pentru furnale, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru constructii, materiale pentru
construcţia şi îmbrăcarea drumurilor, tencuieli
(materiale de construcţii), beton, elemente
de construcţie din beton, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, ţevi
de scurgere, nemetalice, garduri, nemetalice,
tencuieli pe bază ciment ignifuge, dale pentru
pardoseală, nemetalice, pardoseli, nemetalice,
granit, pietriş, grinzi, nemetalice, piatră de var/
piatră calcaroasă, ciment magnezian, capace
pentru gurile de canal, nemetalice, mortar
pentru construcţii / pastă de ciment, mozaic
pentru construcţii, stâlpi de gard, nemetalici /
uluci de gard, nemetalici, ţigle, nemetalice,
pavele, nemetalice, plăci de pavare, nemetalice,
piloţi, nemetalici / palplanşe, nemetalice,
pilaştrii, nemetalici, pentru constructii, platforme,
prefabricate, nemetalice, porfir (piatră), stâlpi,
nemetalici, pentru liniile electrice / piloni,
nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, case prefabricate (ansambluri),
nemetalice, traverse de cale ferată nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, materiale
refractare de construcţii, nemetalice, materiale
pentru îmbrăcarea drumurilor, platforme pentru
lansarea rachetelor, nemetalice, învelitori pentru
acoperişuri, nemetalice, plăci ardezie pentru
acoperişuri, şindrilă pentru acoperişuri, ţigle
pentru acoperişuri, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, moloz, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
şisturi, siliciu (cuarţ), nisip cuarţos, zgură
(materiale de construcţii), ardezie, pulbere
de ardezie, trepte (scări), nemetalice, scări,
nemetalice, statui din piatră, ciment sau
marmură, piatră, guri de scurgere stradale,
nemetalice, montanţi (componente ale scărilor),
nemetalice, piscine (structuri), nemetalice,
pardoseli din plăci, nemetalice, plăci, nemetalice,

pentru construcţii, tuf, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
lucrări de zidărie din piatra, lucrări de artă din
piatră, ciment sau marmură.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de construcţii, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
în construcţii, servicii de intermediere şi
consultanţă în afaceri în domeniul vânzării de
produse şi prestării de servicii, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, difuzare de
materiale publicitare şi promoţionale, difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broşuri şi material tipărit), distribuire de anunţuri
publicitare, distribuire de eşantioane, distribuire
de materiale publicitare, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanţă pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate şi marketing,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de materiale de construcţii, analiză
de afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/02/2020-01/03/2020

publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 19.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii, toate acestea în legătură cu
produsele din clasa 19.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, depozitare temporară de livrări,
depozitare şi livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de împachetare şi ambalare,
subdivizarea şi reambalarea bunurilor, transport
şi depozitare, transport şi livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii
de manipulare a mărfii de import şi export,
servicii de transport şi expediţie de mărfuri,
colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 19.

───────

(210) M 2020 01589
(151) 28/02/2020
(732) Ulduman Global SRL, STR.

SAIVANULUI NR. 7, JUD. BACAU
, COMANESTI, 605200, BACĂU,
ROMANIA

(540)

la Buget.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Servicii de comenzi online.
───────

(210) M 2020 01590
(151) 28/02/2020
(732) ANTREPRIZA CREATIVA SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 16, CAMERA
1, ET. 4, AP. 11/1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RODITOR FOOD MARKET

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

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

───────

(210) M 2020 01591
(151) 28/02/2020
(732) SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SCA IONESCU SI SAVA, STR.
PALEOLOGU NR. 24, ETAJ
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#FAPTE

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb
(HEX=#FFFFFF), roşu (HEX=#FF0000)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 01592
(151) 28/02/2020
(732) ANTREPRIZA CREATIVA SRL,

CALEA PLEVNEI NR. 16, CAMERA
1, ET. 4, AP. 11/1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MEZANIN MARKET

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

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

───────

(210) M 2020 01593
(151) 28/02/2020
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT American Roast

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
11.01.19; 02.03.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri, negru,portocaliu,
alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru

vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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, 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.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01594
(151) 28/02/2020
(732) SC STRAUSS ROMANIA SRL,

STR. NICOLAE TECLU NR. 51,
SECTOR 3 , BUCUREŞTI, 032368,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ FRESH BARISTA
EXPERT Italian Roast

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
11.01.19; 02.01.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, gri, portocaliu,
negru

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01595
(151) 28/02/2020
(732) SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL FLOREA, STR. FABRICA
DE CHIBRITURI NR. 9-11,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#refresh5
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(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 27.07.17;
27.07.01; 24.17.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Hex #FF0000),
alb (HEX #FFFFFF)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01596
(151) 28/02/2020
(732) FIELDSOFT S.R.L., ALEEA

ORHIDEELOR NR. 22, CAMERA 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(740) IP BOUTIQUE – CABINET
P.I. CLAUDIA JELEA, STR.
COMPLEXULUI, NR. 1, BL.
62, SC. 3, AP. 106, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LANDAP EASY. FAST. SAFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.03.01; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
9. Software de prelucrare a datelor, software
de calculator (programe), software de calculator
pentru crearea de baze de date consultabile
care cuprind informații și date, software pentru
gestiunea documentelor, programe de calculator
cu ajutorul căruia se poate ține o evidență
centralizată și sistematică a tuturor imobilelor ce
sunt situate într-o anumită unitate administrativ-
teritorială și prin intermediul căruia se pot pregăti
rapoarte și

diverse documente oficiale.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, servicii
de cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, creare, actualizare și adaptare
de programe de calculator, cercetare privind
prelucrarea de date, închiriere de software
pentru prelucrarea datelor, întreținere de
software de prelucrare a datelor, servicii
informatice de analiză de date.

───────

(210) M 2020 01597
(151) 28/02/2020
(732) SC BOGAL MUSIC SRL, STR.

TELITA NR. 12, BL. 56, SC.2, ET. 4,
AP. 28, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Band Music School

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 22.01.10;
22.01.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485C;
Pantone 484C); negru, alb, gri

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 01598
(151) 28/02/2020
(732) Euroclaim Network SRL, STR.

SERG. MAJ. ANCUTA ILIE NR.
12, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
intarziere.ro

(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 01599
(151) 28/02/2020
(732) ARA TOYS SRL, STR. FAINARI

NR. 3, ET.2, BIROU NR.1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AraToys

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

(591) Culori revendicate:verde deschis, roz
închis, galben

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, Materiale didactice și de instruire,

foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01600
(151) 28/02/2020
(732) GRAZIOSA SRL, B-DUL

BUCURESTII NOI NR. 25, ET.2,
BIROU COD A201, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Geeksta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.04.18

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01601
(151) 28/02/2020
(732) NOVARTIS AG , SWITZERLAND ,

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Fentadolor

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2020 01602
(151) 28/02/2020
(732) ATUDIS SRL, STR. UNIRII NR.

20, JUDEŢ BUZĂU, GALBINASI,
BUZĂU, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY
SRL, STR. CPT ALEXANDRU
ŞERBANESCU NR. 46, BL. 19G,
SC. 2, ET.1, AP. 28, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARPATI SPORTSWEAR

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

18. Genți sportive, genți din pânză, genți de
plajă, genți pentru sport, genți din piele, genţi tip
sac, genți cu bandulieră, genți pentru gimnastică,
genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți de călătorie, genți de umăr, genți pentru
cosmetice vândute goale, genți sport de uz
general, borsete și gențide purtat la brâu,
umbrele, umbrele de plajă (umbrele de soare
pentru plajă), umbrele de ploaie, umbrele de
ploaie telescopice, bastoane de mers pliante,
bastoane pentru drumeții, bastoane pentru
munte, borsete, ghiozdane, mini-rucsacuri,

neseseruri (trusă) vândute goale, portofele din
piele, portmonee de uz general, portmonee,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri pentru
alpiniști, rucsacuri pentru drumeții, rucsacuri
mici, rucsacuri de munte, rucsacuri, saci de voiaj.
25. Hanorace sport, bluze sport, jachete sport,
ghete sport, pantaloni sport, bustiere sport,
șepci sportive, pantaloni sportivi, șosete pentru
sport, pantofi de sport, echipament sportiv,
încălțăminte de sport, pantaloni de sport,
îmbrăcăminte pentru sport, treninguri (pentru
sport), șorturi pentru sport, maiouri pentru
sport, pantofi de sport, încălțăminte de sport,
tricouri sportive fără mâneci, costume sportive
pentru jogging, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, bluze sport cu mâneci scurte, șepci
și căciuli pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, pantaloni sport care absorb
umezeala, bustiere sport care absorb umezeala,
încălțăminte sport cu talpă ortopedică, pantaloni
matlasați de uz sportiv, uniforme pentru sporturi
de contact, costume impermeabile pentru
sporturi pe apă, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), îmbrăcă
minte de sport (care nu include mănușile de
golf), bandane, banderole pentru cap, bentițe
antitranspirante, bentițe și manșete absorbante
pentru tenis, benzi absorbante de purtat pe
cap, căciuli și șepci pentru ski, căciuli pentru
ciclism, cagule pentru schiori, căști de înot, căști
pentru polo pe apă, eșarfe pentru cap, fesuri,
pălării de plajă, pălării de ploaie, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șepci de baseball, șepci
pentru golf, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze de
antrenament, bluze de trening, chiloți, costume
de baie, costume de baie întregi, costume de
dans, costume de gimnastică, costume de înot,
fuste tip tenis (fuste cu pantalon scurt), fuste de
tenis, fuste de golf, fuste mini, haine de ploaie,
geacă de snow-board, geci, geci de pescuit,
halite de baie, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte pentru
cicliști, încălzitor de găt, jachete de tenis,
jachete de trening, mănuși, mănuși cu un deget
pentru snowboard, mănuși de iarnă, mănuși
de schi, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru motocicliști,
mănuși pentru snowboard, pantaloni de zăpadă,
pantaloni de trening, pantaloni de snowboard,
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pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de schi cu bretele, pantaloni de schi, pantaloni
de jogging (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
de drumeție, pantaloni de golf, pantaloni
pentru ciclism, pantaloni pentru fotbal american,
șosete antiperspirante, șosete antiderapante,
veste termice, clăpari (de schi), clăpari pentru
snowboard, echipament de gimnastică, teniși,
branțuri pentru pantofi, altele decât cele de uz
ortopedic.
28. Bețe de schi, huse adaptate pentru bețe
de schi, articole de sport, echipamente pentru
sport, articole și echipament de sport, mănuși
confecționate special pentru sport, mingi pentru
practicarea sporturilor, protecții utilizate în
activități sportive, huse adaptate pentru articole
de sport, articole de gimnastică și de sport, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
protecții pentru mână adaptate pentru uz sportiv,
genți adaptate articolelor de sport.

35. Promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare de competiții
și evenimente sportive, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate, realizare de materiale
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, furnizare de spații publicitare.

───────

(210) M 2020 01603
(151) 28/02/2020
(732) SC AZUR S.A., STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 3-5,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300571,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII
INTELECTUALE, STR. MARTIR
LEONIDA BANCIU NR. 6, SC. A,
AP. 110, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300024, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

evrika

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01604
(151) 29/02/2020
(732) YURTA PROD SRL, BDUL

BRAŞOVULUI NR. 80, JUD.
BRAŞOV, SĂCELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

YURTA Sucess in gardening

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

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 01605
(151) 29/02/2020
(732) YURTA PROD SRL, BDUL

BRAŞOVULUI NR. 80, JUD.
BRAŞOV, SĂCELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

City green Seed of success

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
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plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
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 01606
(151) 01/03/2020
(732) SC CENTRUL DE BABYWEARING

SRL, STR. SCOLII NR. 47A,
JUDEȚUL IAȘI, HORPAZ, 707313,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Empatis

(531) Clasificare Viena: 03.02.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb
(HEX=#FEFEFE), crem
(HEX=#F7D0AA), portocaliu
(HEX=#F7931E), maro închis
(HEX=#42210B),

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

41. Educație și instruire, educație în domeniul
sănătății, consultanță profesională referitoare la
educație, educație privind siguranța traficului
rutier, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare

la educație, educație cu privire la sănătatea
fizică, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de seminarii pe teme de
educație, servicii de educație în materie de
nutriție, organizare de întâlniri pe teme de
educație, servicii de consiliere în materie de
educație, servicii de consultanță în materie
de educație, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01607
(151) 01/03/2020
(732) PANDA GRILL EXPRESS SRL,

STR. AGRICULTURII NR. 56,
JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

STICK IT CHINESE CHEF

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 11.01.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────



Erată 

Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/01313/20.02.2020, publicată 

la data de 27.02.2020, se scoate de la publicare, deoarece cererea de marcă a fost 

dublată cu numarul de depozit  M 2020/01339/20.02.2020. 

 


