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Cereri Mărci publicate în 05/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 07922 29/01/2020 SC CARVAL TRANS SRL La Casa cu Stuf

2 M 2019 08981 29/01/2020 SC VINALCOOL SA CAPRI

3 M 2020 00382 29/01/2020 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
"LUCKY CARP" ALBA IULIA

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
"LUCKY CARP" ALBA IULIA

4 M 2020 00525 29/01/2020 FUNDATIA CULTURALA
''VICTOR VOICHIN''

HOROSCOP FONDAT 1990

5 M 2020 00526 29/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL Ce bani fac azi

6 M 2020 00527 29/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL Banii si viata

7 M 2020 00528 29/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL Papustiri

8 M 2020 00529 29/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL Adevar si provocare

9 M 2020 00554 29/01/2020 FIMA SOFT S.R.L. Colibri fimasoft simple banking
solution

10 M 2020 00555 29/01/2020 SC CLARKE ENERGY
ROMANIA SA

Clarke Energy A KOHLER
COMPANY Proiectare-Instalare-
Service

11 M 2020 00556 29/01/2020 CORNELIU DAN
FRÎNCULESCU

LEJEREANU

12 M 2020 00557 29/01/2020 ADINA ALEXANDRU Entourage Clinic dermatology &
aesthetics

13 M 2020 00558 29/01/2020 MORE BIO COMMERCE S.R.L. Inima Bio Bio cu adevărat!

14 M 2020 00559 29/01/2020 MORE BIO COMMERCE S.R.L. Garanția Bio Verificată

15 M 2020 00560 29/01/2020 RURIS IMPEX S.R.L. DAC

16 M 2020 00561 29/01/2020 S.C. AUTOMATIST S.R.L. REPARGO

17 M 2020 00562 29/01/2020 FREAKS DANCE SOCIETY SRL FREAKS DANCE COMPANY
WE ARE freaks

18 M 2020 00563 29/01/2020 COSTEL GRAMA
LILI GRAMA

G GRAMADOR

19 M 2020 00564 29/01/2020 SC FARMASTAR SRL FARMASTAR FARMACIA
FAMILIEI TALE

20 M 2020 00565 29/01/2020 SC ZETEA SRL PONTON

21 M 2020 00566 29/01/2020 JUAN JOSE DIAZ MARTINEZ Kaisendo

22 M 2020 00567 29/01/2020 VALENTIN PUŞCAŞU DEPOZITUL DE CRIOGENAŢI
ai de unde alege

23 M 2020 00569 29/01/2020 DARIA-ANA TUCA FOLK YOU!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 00570 29/01/2020 CAN TECHNOLOGIES, INC PIGVANTAGE

25 M 2020 00571 29/01/2020 RADU-ADRIAN STEFAN Pot Lucra

26 M 2020 00572 29/01/2020 MARCHESA INVEST S.A Este în puterea noastră să
transformăm binele în bumerang

27 M 2020 00573 29/01/2020 MARCHESA INVEST S.A Cine salvează lumea azi?

28 M 2020 00574 29/01/2020 MARCHESA INVEST S.A eu

29 M 2020 00575 29/01/2020 MARCHESA INVEST S.A chiar eu

30 M 2020 00576 29/01/2020 BCC SOLUTION 2018 SRL robotwash

31 M 2020 00577 29/01/2020 RUSLAN COJOCARU TUCANO COFFEE

32 M 2020 00579 29/01/2020 S.C. ADVERT MARKETING
S.R.L.

SuperFreddo

33 M 2020 00580 29/01/2020 S.C. ADVERT MARKETING
S.R.L.

TORO catering equipment

34 M 2020 00582 29/01/2020 LUCIAN OVIDIU MATEI EZOTRON

35 M 2020 00583 29/01/2020 IONUT MERCHEZ IONUT FRUMUSELU

36 M 2020 00584 29/01/2020 LILIANA GEORGETA POPESCU SALONUL INTERNATIONAL DE
ARTA FOTOGRAFICA DE LA
SIBIU

37 M 2020 00585 29/01/2020 LILIANA GEORGETA POPESCU SIBIU INTERNATIONAL
PHOTOGRAPHIC SALON

38 M 2020 00586 29/01/2020 RAUL RAZVAN BANCIU CUOKera

39 M 2020 00587 29/01/2020 NEO STEJARRO SRL STEJARRO CONAC
MOLDOVENESC

40 M 2020 00588 29/01/2020 MIHAI ȘTEFAN VONAȘ Silvo' Ardeleană

41 M 2020 00589 29/01/2020 SC ICOS TRADING SRL DRACULA

42 M 2020 00590 29/01/2020 SC ICOS TRADING SRL SUSSEX ROYAL

43 M 2020 00591 29/01/2020 DOMENIUL BOGDAN SA BIODOBROGEA Domeniul
Bogdan

44 M 2020 00592 29/01/2020 The Procter & Gamble Company PAMPERS HARMONIE

45 M 2020 00593 29/01/2020 The Procter & Gamble Company Pampers Harmonie

46 M 2020 00594 29/01/2020 SC Outdoor Division SRL ZORO

47 M 2020 00595 29/01/2020 UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI

TELEMEA DE NOVACI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
48 M 2020 00596 29/01/2020 UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI

TOCAN DE NOVACI

49 M 2020 00597 29/01/2020 VOLENA DESIGN SRL OV satchel The bag you will be
remembered for

50 M 2020 00598 29/01/2020 DANIEL JOLTA Lignum
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(210) M 2019 07922
(151) 29/01/2020
(732) SC CARVAL TRANS SRL, DN

2B-KM 110, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA.,
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. REGIMENT
11 SIRET NR. 15, BL. E4, ET.3,
AP.54, JUDEŢUL GALAŢI, GALATI,
GL, ROMANIA

(540)

La Casa cu Stuf

(531) Clasificare Viena: 06.03.10; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la un
loc în beneficiul terţilor a produselor diverse
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii asigurate de magazine en gross
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de agenţii de import-export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 08981
(151) 29/01/2020
(732) SC VINALCOOL SA, STR.

GĂRII NR. 5, SAT REMUȘ, JUD.
GIURGIU, COM. FRĂTEȘTI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
CAPRI

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

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

(210) M 2020 00382
(151) 29/01/2020
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

"LUCKY CARP" ALBA IULIA,
STR. DACILOR NR. 43, JUDETUL
ALBA, ALBA-IULIA, ALBA,
ROMANIA

(540)
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
"LUCKY CARP" ALBA IULIA

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

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

───────
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(210) M 2020 00525
(151) 29/01/2020
(732) FUNDATIA CULTURALA ''VICTOR

VOICHIN'', BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 2A, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

HOROSCOP FONDAT 1990

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.01.06; 26.01.15; 26.01.18;
04.01.04

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

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
rezervări pentru cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 00526
(151) 29/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Ce bani fac azi

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
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privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi

televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────
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(210) M 2020 00527
(151) 29/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Banii si viata

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă

privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
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televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────

(210) M 2020 00528
(151) 29/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Papustiri

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
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privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi

televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────
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(210) M 2020 00529
(151) 29/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Adevar si provocare

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă

privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
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televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor: organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale sau
de divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuţie de filme, transfer de know-how
(instruire), distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────

(210) M 2020 00554
(151) 29/01/2020
(732) FIMA SOFT S.R.L., PIATA

MONTREAL, NR. 10, CLADIREA
PRINCIPALA, SPATIU DE BIROU
3.13, SECTOR 1, BUCURESTI,
011469, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Colibri fimasoft simple
banking solution

(531) Clasificare Viena: 03.07.16; 03.07.22;
03.07.24; 27.05.01

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

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

───────
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(210) M 2020 00555
(151) 29/01/2020
(732) SC CLARKE ENERGY ROMANIA

SA, CALEA FLOREASCA NR. 55,
ET. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clarke Energy A KOHLER
COMPANY Proiectare-

Instalare-Service

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale și servicii de
cercetare industrială, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 00556
(151) 29/01/2020
(732) CORNELIU DAN FRÎNCULESCU,

STR. CPT. NICOLAE LICĂREȚ
NR. 1, BL. 33B, SC. 2, ET. 2, AP.
53, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEJEREANU

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

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

protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 00557
(151) 29/01/2020
(732) ADINA ALEXANDRU, STR.

BARBU ISCOVESCU NR.
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Entourage Clinic
dermatology & aesthetics

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 00558
(151) 29/01/2020
(732) MORE BIO COMMERCE S.R.L.,

INTRAREA GENEVA NR. 7, ET.
1, AP. 2, BIROUL NR. 1 SECTOR
1, 0100735, , BUCURESTI , BU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Inima Bio Bio cu adevărat!

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 05.03.13;
05.03.14; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

29. Carne, pește, păsări, vânat, fructe și legume
conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, toate produsele menționate
având statutul de produse ecologice(bio).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate
facute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață, toate
produsele menționate având statutul de produse
ecologice(bio).
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, alimente pentru
animale, malț, toate produsele menționate având
statutul de produse ecologice(bio).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, toate produsele menționate având
statutul de produse ecologice(bio).

───────

(210) M 2020 00559
(151) 29/01/2020
(732) MORE BIO COMMERCE S.R.L.,

INTRAREA GENEVA NR. 7, ET.
1, AP. 2, BIROUL NR. 1 SECTOR
1, 0100735, , BUCURESTI , BU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR.
CONSTANTIN ARICESCU NR.
18, ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Garanția Bio Verificată

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 24.03.17;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roz, roșu închis, roșu
deschis

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

29. Carne, pește, păsări, vânat, fructe și legume
conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și
grăsimi comestibile, toate produsele menționate
având statutul de produse ecologice(bio).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate
facute din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheață, toate
produsele menționate având statutul de produse
ecologice(bio).
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, animale vii, fructe și legume proaspete,
semințe, plante și flori naturale, alimente pentru
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animale, malț, toate produsele menționate având
statutul de produse ecologice(bio).
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor, toate produsele menționate având
statutul de produse ecologice(bio).

───────

(210) M 2020 00560
(151) 29/01/2020
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BL. 317B,
PARTER, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini și mașini unelte agricole și anume
mașini de tuns gazon.

(210) M 2020 00561
(151) 29/01/2020
(732) S.C. AUTOMATIST S.R.L., STR.

IRACLIE PORUMBESCU NR. 2, AP.
3, JUDEȚUL SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, 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)

REPARGO

(531) Clasificare Viena: 03.13.11; 14.07.09;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

──────

(540)

DAC
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(210) M 2020 00562
(151) 29/01/2020
(732) FREAKS DANCE SOCIETY SRL,

STR. DR. VICTOR GOMOIU NR.
12, BL. 119, SC. 1, AP. 2, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 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)

FREAKS DANCE
COMPANY WE ARE freaks

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24

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

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).

───────

(210) M 2020 00563
(151) 29/01/2020
(732) COSTEL GRAMA, STR.

LILIACULUI NR. 53, JUDEŢUL
VRANCEA, GOLOGANU, 627206,
VRANCEA, ROMANIA
LILI GRAMA, STR. LILIACULUI
NR. 53, JUDEŢUL VRANCEA,
GOLOGANU, 627206, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

G GRAMADOR

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 27.05.01;
27.05.02

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, unt, carne,
legume conservate, fructe conservate, ulei de
soia, ulei de măsline, ulei pentru salate, uleiuri și
grăsimi, uleiuri pentru gătit, uleiuri cu mirodenii,
ulei de măsline comestibil, ulei de ardei iute, ulei
de măsline extravirgin, ulei de floarea-soarelui
comestibil, ouă, ouă și produse din ouă, ouă
preparate, băuturi preparate din lapte sau care
conțin lapte.
30. Miere, miere naturală, înlocuitori de
miere, miere maturată natural, miere (pentru
alimentație), produse
tartinabile dulci (miere), miere de manuka,
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
plante aromatice,
zahăr, miere, sirop de melasă, cremă de zahăr
invertit (miere artificială), dulciuri (nemedicinale)
pe bază de
miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), miere biologică pentru consum uman,
oțet, oțet
balsamic, oțet de muștar, oțet cu piper, oțet de
fructe, oțet de mere, oțet aromat, oțet din vin,
muștar,
sosuri, cafea, patiserie, produse de cofetărie
congelate, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de patiserie
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proaspete, produse de patiserie congelate,
sosuri pentru salate, amestecuri alimentare
constând în fulgi de
cereale și fructe uscate.

───────

(210) M 2020 00564
(151) 29/01/2020
(732) SC FARMASTAR SRL, STR.

REPUBLICII NR. 31, JUDEŢUL
BIHOR, MARGHITA, 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)
FARMASTAR FARMACIA

FAMILIEI TALE
(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).

───────

(210) M 2020 00565
(151) 29/01/2020
(732) SC ZETEA SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 540, JUDEŢUL SATU MARE,
MEDIESU AURIT, 447185, SATU
MARE, 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)

PONTON

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 00566
(151) 29/01/2020
(732) JUAN JOSE DIAZ MARTINEZ,

C. RIOJA 11 P 06 C, MADRID,
SPANIA

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

(540)
Kaisendo

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

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).

───────

(210) M 2020 00567
(151) 29/01/2020
(732) VALENTIN PUŞCAŞU, STR.

TURTURELELOR NR. 11B, BL.
B, ET. 6, AP. B603, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEPOZITUL DE CRIOGENAŢI
ai de unde alege

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.11.05;
27.05.01; 05.05.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import şi servicii de comerţ cu
flori (criogenate/prezervate, naturale, artificiale)
şi accesorii pentru flori/florării.

───────

(210) M 2020 00569
(151) 29/01/2020
(732) DARIA-ANA TUCA, STR. AMIRAL

HORIA MACELARIU, NR. 26, BL.
20/7, SC. C, ET. 3, ,AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FOLK YOU!

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), materiale didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00570
(151) 29/01/2020
(732) CAN TECHNOLOGIES, INC,

15407 MCGINTY ROAD
WEST, WAYZATA, MN 55391,
MINNESOTA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PIGVANTAGE

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

5. Suplimente proteice pentru hrana animalelor,
respectiv porcine, aditivi nutriţionali de uz
medical pentru hrana animalelor, respectiv
porcine.

───────
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(210) M 2020 00571
(151) 29/01/2020
(732) RADU-ADRIAN STEFAN, STR.

DESNATUI NR. 24, BL. A2, AP.
43, ET. 8, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200812, DOLJ, ROMANIA

(540)

Pot Lucra

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.16;
26.11.01; 26.07.01; 27.05.01

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

42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 00572
(151) 29/01/2020
(732) MARCHESA INVEST S.A, STR.

AV. PETRE CREŢU NR 34,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Este în puterea noastră

să transformăm
binele în bumerang

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, strângerea de
fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00573
(151) 29/01/2020
(732) MARCHESA INVEST S.A, STR.

AV. PETRE CREŢU NR 34,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Cine salvează lumea azi?

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, strângerea de
fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00574
(151) 29/01/2020
(732) MARCHESA INVEST S.A, STR.

AV. PETRE CREŢU NR 34,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
26.01.18
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(591) Culori revendicate:roşu (RGB
#FF2647), albastru (RGB #205E9E),
alb, gri

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, strângerea de
fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00575
(151) 29/01/2020
(732) MARCHESA INVEST S.A, STR.

AV. PETRE CREŢU NR 34,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

chiar eu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11

(591) Culori revendicate:roşu (RGB
#FF2647), albastru (RGB #205E9E)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, strângerea de
fonduri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2020 00576
(151) 29/01/2020
(732) BCC SOLUTION 2018 SRL , STR.

CLOSCA NR. 6A, AP.2, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

robotwash

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
deschis

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

7. Instalaţii de spălat vechicule.
37. Spălătorii cu autoservire, spălătorie vehicule,
spălătorie vehicule, respectiv: spălatorie
automată, self service, fără atingere (touchless),
jet presiune.

───────

(210) M 2020 00577
(151) 29/01/2020
(732) RUSLAN COJOCARU, STR.

MARTA NR. 22, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Autorizat
Popescu Magdalena-Daniela
"Legal2M", SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

TUCANO COFFEE
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.07.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7549 C), negru (Pantone Black
C),albastru (Pantone 2727 C), alb

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

21. Perii, lână metalică, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in
construcţii), ustensile
de menaj, ustensile de bucătărie, recipiente
pentru menaj sau bucătărie, piepteni, bureți,
ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, articole de sticlărie, obiecte din faianță,
porțelanuri.
29. Produse lactate și înlocuitori, uleiuri şi
grăsimi comestibile, carne, pește, carne de
pasăre, vânat,
extracte din carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, fructe, ciuperci și
legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase), fructe
congelate, fructe conservate, fructe uscate,
fructe gătite,
legume gătite, legume conservate, legume
congelate, legume uscate, oua, lapte.
30. Tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină,
alimente preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie, produse de
cofetărie și înghețate, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet,
sosuri,
gheață alimentară, gheață comestibilă, gheață
(apă congelată), gheață brută și înghețată,
cereale preparate pentru consum uman,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de
cereale, produse aromatice pentru băuturi (altele
decât uleiurile esențiale), condimente, cafea,
ceai, cacao,
orez.
31. Animale vii, fructe şi legume proaspete,
malţ, produse agricole (neprelucrate), produse
agricole brute,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, semințe naturale, plante și
flori
naturale, alimente pentru animale, care conțin
extracte din plante, alimente la conservă pentru
animale,
alimente pe bază de lapte pentru animale,
alimente pe bază de ovăz pentru animale,
leguminoase
(alimente pentru animale).

32. Bere, ape minerale și gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi pe bază de
fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri și alte preparate
nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Cazare temporară, restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 00579
(151) 29/01/2020
(732) S.C. ADVERT MARKETING

S.R.L., STR. POLIGONULUI NR. 5,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

SuperFreddo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.11.01; 01.15.17

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

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

───────
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(210) M 2020 00580
(151) 29/01/2020
(732) S.C. ADVERT MARKETING

S.R.L., STR. POLIGONULUI NR. 5,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TORO catering equipment

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.04.01

(591) Culori revendicate:negru, rosu
(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 (distribuitoare automate).
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 00582
(151) 29/01/2020
(732) LUCIAN OVIDIU MATEI, STR.

TURNUL EIFFEL NR. 23, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EZOTRON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00583
(151) 29/01/2020
(732) IONUT MERCHEZ, STR. SF.

AGNES NR. 66A, VILA C1,
JUDETUL ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
IONUT FRUMUSELU

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

41. Educaţie, activităţi sportive şi culturale,
instruire, divertisment.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, servicii de
analiză şi cercetare industrială.

───────
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(210) M 2020 00584
(151) 29/01/2020
(732) LILIANA GEORGETA POPESCU,

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR.
25, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
SALONUL INTERNATIONAL

DE ARTA FOTOGRAFICA
DE LA SIBIU

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

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

───────

(210) M 2020 00585
(151) 29/01/2020
(732) LILIANA GEORGETA POPESCU,

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR.
25, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
SIBIU INTERNATIONAL

PHOTOGRAPHIC SALON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 00586
(151) 29/01/2020
(732) RAUL RAZVAN BANCIU, SAT

FLORESTI, STR. SUB CETATE
NR. 214, SC. 2, AP. 19, JUD. CLUJ,
FLORESTI, ROMANIA

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

(540)

CUOKera

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08;
26.02.07

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

clase:
39. Ambalare, transport și livrare de mâncare
la domiciliu, livrare de alimente de către bar,
restaurant.
41. Organizare de evenimente, de seminarii,
conferințe, petreceri, spectacole, gale,
festivaluri, cursuri, organizare de evenimente
recreative, prezentarea de reprezentații live,
servicii de discotecă și servicii de cluburi,
planificare de petreceri, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, organizare de divertisment
pentru nunti, botezuri, zile de naștere, planificare
și coordonare de petreceri.

───────
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(210) M 2020 00587
(151) 29/01/2020
(732) NEO STEJARRO SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1, SAT
STEJARU, JUD. NEAMȚ, COM.
PÎNGĂRAȚI, 617266, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

(540)

STEJARRO CONAC
MOLDOVENESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.03; 27.05.11

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

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

───────

(210) M 2020 00588
(151) 29/01/2020
(732) MIHAI ȘTEFAN VONAȘ, STR.

BISTRIȚEI NR. 49A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Silvo' Ardeleană

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

29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi.
───────

(210) M 2020 00589
(151) 29/01/2020
(732) SC ICOS TRADING SRL, STR.

BIHORULUI NR. 6, BL. 8, AP. 5,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550064,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
DRACULA

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, seturi de
tacâmuri, tacâmuri pentru copii, tacâmuri din
metale prețioase, cuțite de întins (tacâmuri),
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri din
metal prețios pentru tăiat, seturi de tacâmuri
realizate din metale prețioase, tacâmuri și
instrumente pentru prepararea alimentelor, și
anume cuțite de bucătărie, instrumente de
tăiat și măcinat, cuțite, satâre (cuțite), cuțite
de bucătărie, suporturi pentru cuțite, cuțite
de menaj, cuțite de masă, cuțite pentru
fructe, cuțite pentru brânzeturi, cuțite pentru
unt, cuțite de lucru, cuțite pentru decojire,
cuțite din ceramică, cuțite de măcelărie, cutite
pentru legume, dispozitive de ascuțit cuțite,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de
pâine (acționate manual), cuțite pentru pâine
(acționate manual), cuțite confecționate din
metale prețioase, argintărie (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de bucătărie folosite de bucătari,
cuțite de feliat brânză (acționate manual), cuțite
de masă din oțel inoxidabil, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), mașini de tocat
(tocătoare), acționate manual.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii
(cu excepția pensulelor), sticlărie, porțelan și
ceramică, tăvi de tacâmuri, șervete din plastic
pentru tacâmuri, suporturi de cuțite pentru masă,
veselă, altele decât cuțite, furculițe și linguri,
veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
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suporturi pentru a sprijini cuțitele la masă,
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
oale de gătit, suporturi pentru oale, oale de
gătit sub presiune, mașini (aparate) de tocat
carne neelectrice, servicii (veselă), servicii de
cafea (veselă), servicii de ceai (veselă), veselă
din sticlă, veselă din ceramică, veselă pentru
servit, pahare (veselă de băut), veselă (ustensile
de uz casnic), veselă, articole de bucătărie și
recipiente.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă.

───────

(210) M 2020 00590
(151) 29/01/2020
(732) SC ICOS TRADING SRL, STR.

BIHORULUI NR. 6, BL. 8, AP. 5,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU, 550064,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
SUSSEX ROYAL

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 00591
(151) 29/01/2020
(732) DOMENIUL BOGDAN SA, STR.

GRIGORE MORA NR. 13, PARTER,
AP. 1, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BIODOBROGEA
Domeniul Bogdan

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.03

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

clase:
33. Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2020 00592
(151) 29/01/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, CINCINNATI, 45202 OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAMPERS HARMONIE

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

3. Șervețele pre-impregnate cu loţiuni cosmetice
din hârtie și/sau celuloză.
5. Scutece de unică folosință din hârtie și / sau
celuloză.

───────

(210) M 2020 00593
(151) 29/01/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, CINCINNATI, 45202 OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pampers Harmonie

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

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

3. Șervețele pre-impregnate cu loţiuni cosmetice
din hârtie și/sau celuloză.
5. Scutece de unică folosință din hârtie și / sau
celuloză.

───────

(210) M 2020 00594
(151) 29/01/2020
(732) SC Outdoor Division SRL,

BD TIMISOARA NR. 104B,
CLADIRE AEROTEK, ET 1, CAM
D4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZORO
(591) Culori revendicate:galbgalben, alb,

gri deshis, maro deschis, maro închis:
(PANTONE=101 C, PANTONE=143 C,
PANTONE=159 C, PANTONE=144 C,
PANTONE=427 C, PANTONE=476 C,
PANTONE=7510 C, PANTONE=174 C)

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

16. Tipărituri, calendare tipărite, programe
tipărite, periodice tipărite, grafice tipărite, ghiduri
tipărite, reclame tipărite, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare.

───────
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(210) M 2020 00595
(151) 29/01/2020
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI, STR. PARANGULUI NR.
79, JUD. GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

TELEMEA DE NOVACI

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 02.03.04;
02.03.11; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri închis,
gri deschis, verde deschis, verde
închis, verde oliv

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

29. Produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne, carne, carne preparata,
carne și produse din carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
informare cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, servicii

de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe Internet, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, administrarea magazinelor, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

───────
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(210) M 2020 00596
(151) 29/01/2020
(732) UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA A ORASULUI
NOVACI, STR. PARANGULUI NR.
79, JUD. GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

TOCAN DE NOVACI

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 06.01.02;
02.07.04; 25.01.25; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri închis,
gri deschis, verde deschis, verde
închis, verde

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

29. Produse lactate și înlocuitori, uleiuri și
grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne, carne, carne preparata,
carne și produse din carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, fructe, ciuperci și legume
prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate,
informare cu privire la produse de consum

în legătură cu alimente sau băuturi, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe Internet, furnizare
de informații comerciale din baze de date
online, administrarea magazinelor, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

───────
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(210) M 2020 00597
(151) 29/01/2020
(732) VOLENA DESIGN SRL, CALEA

VITAN NR. 12, BLOC V50B,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031296,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OV satchel The bag you
will be remembered for

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────

(210) M 2020 00598
(151) 29/01/2020
(732) DANIEL JOLTA, STR. BIHORULUI

NR. 20, JUD. BIHOR, ORADEA,
410118, BIHOR, ROMANIA

(540)

Lignum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.12; 26.13.25

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────


