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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 02251 28/04/2020 SC SIMBA.CO IMPORT SRL MERCI Gin

3 M 2020 02252 28/04/2020 SC SIMBA.CO IMPORT SRL MONAMI Gin

4 M 2020 02656 28/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU MUSTIKOFF by Cornelia DECU
CHAUMONT

5 M 2020 02657 28/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU Arômsanté by Cornelia
Chaumont, amestecuri de plante,
ceaiuri, uleiuri, condiments

6 M 2020 02666 28/04/2020 HERMES UNIVERSAL SRL WHENNA Detox

7 M 2020 02691 28/04/2020 CODEC SRL HOTMAIL

8 M 2020 02692 28/04/2020 S.C. PROING CONSULT S.R.L. PROIN GRUP Professional
Engineering Design Leading
Technology Professional
Solutions

9 M 2020 02693 28/04/2020 OLTEANU CRISTIAN MARIUS
PFA

ButicCochet

10 M 2020 02694 28/04/2020 SC VIA VITICOLA SRL PELINIŢĂ PELIN de voie bună
VIA VITICOLA

11 M 2020 02695 28/04/2020 MARIUS-CEZAR IOAN Cezar Connaisseur

12 M 2020 02696 28/04/2020 SC VIA VITICOLA SRL PELINIȚĂ PELIN de voie bună
VIA VITICOLA

13 M 2020 02697 28/04/2020 YUKA PRODESIGN SRL YUKA PRODESIGN

14 M 2020 02698 28/04/2020 S.C. ASCO CONSTRUCTII
S.R.L.

Black C Deck

15 M 2020 02699 28/04/2020 YUKA MOBILI SRL YUKA MOBILI

16 M 2020 02700 28/04/2020 YUKA MOBILI SRL YUKA

17 M 2020 02701 28/04/2020 SC MULTI LINE SHOP SRL DRAGĂ FĂ,
#NOISUNTEMUNTRIB

18 M 2020 02702 28/04/2020 YUKA MOBILI SRL YUKA SOFTWARE

19 M 2020 02703 28/04/2020 YUKA MOBILI SRL MARGO software

20 M 2020 02704 28/04/2020 DOT SOCIAL MEDIA S.R.L. SIKS

21 M 2020 02705 28/04/2020 CHOUCHOU IMOBIL S.R.L WINNER BET

22 M 2020 02706 28/04/2020 ARLI-CO SRL ARLI CO SISTEME COMPLETE
DE IGIENA

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01816 05/03/2020 S.C. ANDU TRADING S.R.L. VARFUL MOLDOVEANU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 02707 28/04/2020 ARLI-CO SRL ARLI TECH

24 M 2020 02708 28/04/2020 ION BARCAN MG MAISON GOURMET
Épicerie Fine

25 M 2020 02709 28/04/2020 ION BARCAN ASIATIC EXPReSS DELiVERY

26 M 2020 02710 28/04/2020 SUNSET CONS S.R.L. ULTRA COMPACT

27 M 2020 02712 28/04/2020 SC Organic Kids Retail SRL bebe organic

28 M 2020 02713 28/04/2020 Florin Sângeorzan mkb-System Productia
de Dispozitive Medicale
Mecatronice

29 M 2020 02714 28/04/2020 SC ALFA 98 SRL AD Alfa Drink since 1998

30 M 2020 02715 28/04/2020 SC SMART CREATIVE LANDS
SRL

RTK Premium

31 M 2020 02716 28/04/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

ROMCIM

32 M 2020 02717 28/04/2020 S.C. MOBIENTE S.R.L. MOBIENTE
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PODRAGU NR. 49, SIBIU, 550248,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)

VARFUL MOLDOVEANU

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02251
(151) 28/04/2020
(732) SC SIMBA.CO IMPORT SRL,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
CAMERA 6, ET. 1, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MERCI Gin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

33.  Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, în
special gin.

───────

(210) M 2020 02252
(151) 28/04/2020
(732) SC SIMBA.CO IMPORT SRL,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
CAMERA 6, ET. 1, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MONAMI Gin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

33.  Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, în
special gin.

(210) M 2020 01816
(151) 05/03/2020
(732) S.C. ANDU TRADING S.R.L., STR.
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───────

(210) M 2020 02656
(151) 28/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/5, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
MUSTIKOFF by Cornelia

DECU CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 02657
(151) 28/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/64, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
Arômsanté by Cornelia
Chaumont, amestecuri

de plante, ceaiuri,
uleiuri, condiments

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

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

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

───────

(210) M 2020 02666
(151) 28/04/2020
(732) HERMES UNIVERSAL SRL, STR.

VLAD ȚEPEȘ NR. 116, CORP I,
CAMERA 116, JUDEȚUL GIURGIU,
MUNICIPIUL GIURGIU, 080093,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

WHENNA Detox

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, şerveţele dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectanţi şi
antiseptice, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), produse de curăţare antiseptice.
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35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii de agenţii de import export,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
difuzare de informaţii comerciale, promovarea
vânzărilor pentru terţi, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog,
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
cu excepția transportului lor, furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii, furnizarea unui catalog
online cu informaţii comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terţi,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curăţare, aceste servicii pentru toate
produsele. în special pentru cele menționate în
clasa 5.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare şi ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de descărcare
şi reambalare, servicii de etichetare, servicii
de transport şi depozitare, aceste servicii
pentru toate produsele, în special pentru cele
menţionate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 02691
(151) 28/04/2020
(732) CODEC SRL , STR. DOSTOIEVSKI

NR. 28, JUD. CLUJ
, CLUJ NAPOCA, 400424, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)
HOTMAIL

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

38. Telecomunicaţii (servicii de poştă
electronică, informare şi exploatare pe Internet).
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială, servicii de
programare pentru calculatoare.

───────

(210) M 2020 02692
(151) 28/04/2020
(732) S.C. PROING CONSULT S.R.L.,

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

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

(540)

PROIN GRUP Professional
Engineering Design
Leading Technology

Professional Solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 01.15.15
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 02693
(151) 28/04/2020
(732) OLTEANU CRISTIAN MARIUS

PFA, STR. POPESTI ROMANI
NR. 31, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ButicCochet

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

25. Accesorii şi articole vestimentare,
respectiv: curele (îmbrăcăminte), berete,
gulere (îmbrăcăminte), gulere detaşabile,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentiţe (îmbrăcăminte), apărători de urechi
(îmbrăcăminte), cravate, bonete, măşti de somn,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, văluri (îmbrăcăminte), bentite de
păr (îmbrăcăminte).
26. Broşe (accesorii de îmbrăcăminte)

───────

(210) M 2020 02694
(151) 28/04/2020
(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PELINIŢĂ PELIN de voie
bună VIA VITICOLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 02.07.02; 02.07.04;
02.07.23; 05.05.20; 25.01.25

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02695
(151) 28/04/2020
(732) MARIUS-CEZAR IOAN, CALEA

DOROBANŢILOR NR. 102-110,
BL. 2, SC. A, ET. 7, AP. 28,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Cezar Connaisseur

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie , topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, , mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen

şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02696
(151) 28/04/2020
(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP
A1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PELINIȚĂ PELIN de voie
bună VIA VITICOLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.05; 02.07.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
cărămiziu

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02697
(151) 28/04/2020
(732) YUKA PRODESIGN SRL, STR.

VARFUL CU DOR NR. 26,
CORP C5, JUD CONSTANTA,
CONSTANTA, 900035,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

YUKA PRODESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 02698
(151) 28/04/2020
(732) S.C. ASCO CONSTRUCTII

S.R.L., B-DUL LACUL TEI NR.
80, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Black C Deck

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

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

───────

(210) M 2020 02699
(151) 28/04/2020
(732) YUKA MOBILI SRL, STR. VARFUL

CU DOR NR. 26, INCINTA
PROSPER S.A, FERMA 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

YUKA MOBILI

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 02700
(151) 28/04/2020
(732) YUKA MOBILI SRL, STR. VARFUL

CU DOR NR. 26, INCINTA
PROSPER S.A, FERMA 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900035, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

YUKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.01.16; 29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 02701
(151) 28/04/2020
(732) SC MULTI LINE SHOP SRL,

ȘOSEAUA BERCENI NR. 8,
OBIECTIV HALĂ, ETAJ 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRAGĂ FĂ,
#NOISUNTEMUNTRIB
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(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
02.09.25; 24.15.01; 26.13.01; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:magenta, roșu,
albastru, galben, mov, verde, maro

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

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

───────

(210) M 2020 02702
(151) 28/04/2020
(732) YUKA MOBILI SRL, STR.

VÂRFUL CU DOR NR. 26,
INCINTA PROSPER S.A., FERMA
2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900035,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

YUKA SOFTWARE

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.06

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
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 02703
(151) 28/04/2020
(732) YUKA MOBILI SRL, STR.

VÂRFUL CU DOR NR. 26,
INCINTA PROSPER S.A., FERMA
2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900035,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MARGO software

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.11.25;
26.01.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
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.

───────
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(210) M 2020 02704
(151) 28/04/2020
(732) DOT SOCIAL MEDIA S.R.L.,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR.
7, PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 6, ET. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SIKS

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele

acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02705
(151) 28/04/2020
(732) CHOUCHOU IMOBIL S.R.L, B-

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

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

(540)

WINNER BET

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2020 02706
(151) 28/04/2020
(732) ARLI-CO SRL, STR. VLAICU

VODĂ NR. 17, BL. V43, SC. 3, ET.
4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARLI CO SISTEME
COMPLETE DE IGIENA

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

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legatura cu produse de curațenie și igienă,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu dezinfectanți și produse antiseptice.

───────

(210) M 2020 02707
(151) 28/04/2020
(732) ARLI-CO SRL, STR. VLAICU

VODĂ NR. 17, BL. V43, SC. 3, ET.
4, AP. 55, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARLI TECH

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

7. Aspiratoare, mașini de spălat pardoseli.
11. Uscătoare de mâini electrice, uscătoare de
păr electrice.
21. Dozatoare de săpun, coșuri de gunoi
metalice, coșuri de gunoi de uz menajer.

───────
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(210) M 2020 02708
(151) 28/04/2020
(732) ION BARCAN, STR. VORONET

NR. 14, BL D8, SC. 2, AP. 26,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MG MAISON GOURMET
Épicerie Fine

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
catering, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02709
(151) 28/04/2020
(732) ION BARCAN, STR. VORONET

NR. 14, BL D8, SC. 2, AP. 26,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ASIATIC EXPReSS DELiVERY

(531) Clasificare Viena: 11.03.25; 11.01.25;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
catering, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02710
(151) 28/04/2020
(732) SUNSET CONS S.R.L., BD.

MAMAIA NR. 361A, BLOC C1, ET.
4, AP. A.4.2, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR.12, BL M
37, SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ULTRA COMPACT

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

3. Şervețele parfumate, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele pentru
curățare utilizate pentru igiena intimă feminină,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, șervețele umede impregnate
cu detergent pentru spălat vase, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele,
șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
șervețele de unică folosință, impregnate cu
substanțe de curățare, pentru față, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate pentru curățare
[nemedicinale și pentru uz personal], șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetice, săpun
lichid, săpun detergent, geluri cu săpun, săpunuri
și geluri, săpun lichid pentru rufe, săpunuri de
baie lichide, soluții pe bază de săpun, săpunuri
lichide pentru mâini și față, rezerve de săpun
de mâini pentru dozatoare, săpun lichid pentru
spălarea vaselor, lichid pentru spălarea vaselor,
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lichide antiderapante pentru dușumele, lichide
pentru spălarea parbrizelor, lichide spumante
pentru baie, lichide pentru spălarea rufelor,
produse lichide pentru păr, șampon pentru
bebeluși, șampon pentru vehicule, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), șampon de covoare,
șampoane de păr nemedicinale.

5. Şervețele dezinfectante, șervețele
antibacteriene, șervețele de uz medical,
șervețele sanitare pentru uz menajer, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
farmaceutice, săpun antibacterian, săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampon medicinal.
16. Şervețele din hârtie, șervețele din hârtie
pentru baie, șervețele de unică folosință,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, șervețele
de buzunar din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, hârtie igienică, prosoape igienice din
hârtie pentru mâini.

───────

(210) M 2020 02712
(151) 28/04/2020
(732) SC Organic Kids Retail SRL, STR.

SF. DUMITRU NR. 12, JUD. ILFOV,
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

bebe organic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.13; 01.15.11

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

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

───────

(210) M 2020 02713
(151) 28/04/2020
(732) Florin Sângeorzan, STR. LUPENI

NR. 11, JUDEȚUL NEAMȚ,
BISTRIȚA, 420048, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

mkb-System Productia
de Dispozitive

Medicale Mecatronice

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 02.07.23; 02.01.23

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

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

───────
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(210) M 2020 02714
(151) 28/04/2020
(732) SC ALFA 98 SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 128, BL. P44,
SC. A, ET. 7, AP. 32, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AD Alfa Drink since 1998

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
26.11.02; 26.04.05

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

32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante.
33. Băuturi distilate, băuturi aperitiv, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice energizante, băuturi
alcoolice din
fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), publicitate online, servicii de
comenzi online.

───────

(210) M 2020 02715
(151) 28/04/2020
(732) SC SMART CREATIVE LANDS

SRL, STR. CORNEŞTILOR NR. 87,
SAT CORNEŞTI, JUDETUL GORJ,
COM BĂLEŞTI, 217047, GORJ,
ROMANIA

(540)
RTK Premium

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

38. Furnizarea accesului la baze de date,
comunicații prin terminale de calculator, servicii
de comunicații
pentru accesarea unei baze de date, transmitere
de date prin satelit, comunicații prin terminale de
calculator,
prin transmisie digitală sau prin satelit,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau Internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de date,
furnizarea
accesului multiplu la o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului mai multor
utilizatori la o rețea
globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 02716
(151) 28/04/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
ROMCIM

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare,
preparate de grunduire.
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6. Materiale metalice pentru construcţii,
silozuri metalice, recipiente metalice pentru
amestecarea mortarului.
17. Produse şi materiale izolante, adezivi pentru
termoizolatie, tencuială izolatoare, materiale
izolatoare.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianti
hidraulici rutieri
pentru stabilizarea drumurilor, material liant
pentru repararea drumurilor, materiale pentru
construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, filler de calcar (piatra
macinata), asfalt, bitum si var, produse
bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
( piatră
calcaroasă), tencuieli (materiale de construcţii),
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, mortar
pentru construcţii (pastă de ciment), ciment
magnezian.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor ,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
pentru urmatoarele produse: adezivi pentru
utilizare în
industrie, adezivi pentru plăci cermice, grund
pentru finisare şi amorsare preparate de
grunduire, materiale
metalice pentru construcţii, silozuri metalice,
recipiente metalice pentru amestecarea
mortarului, produse şi
materiale izolante, adezivi pentru termoizolatie,
tencuială izolatoare, materiale izolatoare,
ciment, beton,
agregate (nisip, cu excepţia nisipului pentru
turnătorie, si pietris), lianti hidraulici rutieri pentru
stabilizarea
drumurilor, material liant pentru repararea
drumurilor, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii,
materiale de construcţii (nemetalice), piatră,
piatră pentru construcţii, piatră de var ( piatră
calcaroasă),
tencuieli (materiale de construcţii), parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, mortar
pentru
construcţii (pastă de ciment), ciment magnezian.

───────

(210) M 2020 02717
(151) 28/04/2020
(732) S.C. MOBIENTE S.R.L., STR.

ALEXANDRU VLAHUTA NR. 70,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
MOBIENTE

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

25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), tricoturi
(îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
manșete (îmbrăcăminte), corsete
(îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), mușamale (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, blănuri
(îmbrăcăminte), mitene (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte
pentru cicliști, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte
japoneză tradițională, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte
pentru surf, costume populare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru femei, bretele pentru
îmbrăcăminte, șepci (articole de îmbrăcăminte),
costume de jogging (îmbrăcăminte), pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pălării de hârtie
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru navigație,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), broboade
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru nou născuți, articole de îmbrăcăminte
termice, curele din piele (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte), pulover
(articole de îmbrăcăminte), furouri (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte religioase,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
viziere (articole de îmbrăcăminte), mănuși
fără degete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, articole de
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îmbrăcăminte impermeabile, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), gulere de haină (îmbrăcăminte),
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, pantaloni scurți
(articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru schi, curele din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte, corsete), articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte cu led-
uri încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte de agrement, bluze cu
guler pe gât, seturi de bluză și jachetă, bluze
sport cu mâneci scurte, bluze și șorturi pentru
sport, tricouri, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri pentru fotbal, tricouri de tenis, tricouri de
fotbal, tricouri pentru rugby, tricouri din pichet,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri pentru
fotbal american, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri tip polo, tricouri pentru yoga, geacă de
snow-board, pantaloni, pantaloni impermeabili,
pantaloni corsar, pantaloni scurți, pantaloni
colanți, egări (pantaloni), pantaloni sportivi,
pantaloni ecosez, pantaloni chino, pantaloni
sport, pantaloni lungi, pantaloni capri, pantaloni
largi, pantaloni cargo, pantaloni mulați, fuste,
fuste plisate, fuste-pantalon, fuste mini, fuste
de tenis, fuste de golf, fuste tip tenis (fuste
cu pantalon scurt), kilturi (fuste scoțiene din
tartan), kilturi (fuste scurte tradiționale scoțiene),
fuste plisate pentru chimonouri de ceremonie
(hakama), cămăși, jachete cămașă, cămăși
hawaiene, cămăși pentru costum, plătci de
cămașă, cămăși stil sport, cămăși de costum,
cămăși cu nasturi, plastroane de cămăși.

───────
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Cererea de înregistrare a mărcii nr. M 2019 09179 a fost publicată în mod eronat în 
BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data 
de 20/12/2019-23/12/2019, PUBLICATE ÎN DATA DE 30/12/2019. Publicarea corectă 
este cea din data de 20.01.2020. 
                                                                                                           
 



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/02591 din 22.04.2020, publicat pe data de 29.04.2020, culorile revendicate: roz, au fost mentionate eronat, corect fiind culori revendicate: roşu (RAL 3028) conform 

cererii de inregistrare si reprezentarii grafice de mai jos:  

 

 



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/02261 din 01.04.2020,  publicată la data de 13.04.2020,  se scoate de la publicare, deoarece cererea de inregistrare a fost dublata cu cererea de inregistrare nr. M 2020/ 02262 din 01.04.2020 si publicata la data de 13.04.2020.  


