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Cereri Mărci publicate în 06/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03526 29/06/2020 Violeta Smarandache MIKALO

2 M 2020 03992 29/06/2020 Cătălin Nicolae Măgdălin 4 MEN CEREMONY

3 M 2020 04367 29/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

CleanX

4 M 2020 04381 29/06/2020 CONSTANTIN GHEORGHE
CIOLTAN

WellBiota

5 M 2020 04382 29/06/2020 S.C. NAGY & NAGY S.R.L. BR BIG ROLL ROLLER
SHUTTERS

6 M 2020 04383 29/06/2020 MIHAELA VIOLETA MATEI HYGIENVIRUS PROTECT

7 M 2020 04385 29/06/2020 S.C. CASA STIL
INTERNATIONAL S.R.L.

PHOENIX Blitz ARDEM TOT CE
PRINDEM! Brichete de aprins
focul

8 M 2020 04386 29/06/2020 S.C. FLIP TECHNOLOGIES
S.R.L.

flip

9 M 2020 04387 29/06/2020 S.C. VASARI STUCCO S.R.L. Bricked

10 M 2020 04388 29/06/2020 DULCICA-CLAUDIA FLOREA FÂNTÂNA CRAIULUI

11 M 2020 04389 29/06/2020 S.C. MESTERUL CASEI-
CONSTRUCȚII TRAINICE
S.R.L.

MEȘTERUL CASEI
CONSTANȚA

12 M 2020 04390 29/06/2020 S.C. PROMERCO IMPORT
EXPORT S.R.L.

PROMERCO

13 M 2020 04391 29/06/2020 MAGIC NIK S.R.L. Lumea Tapetului Eleganta si
profesionalism pentru tine

14 M 2020 04392 29/06/2020 EXCELENT INTCOMTRADING
SRL

KTS

15 M 2020 04393 29/06/2020 BARTROM EXIM S.R.L. BARTROM

16 M 2020 04394 29/06/2020 S.C. NATURAL FRASH
PRODUCTS S.R.L.

Lary

17 M 2020 04395 29/06/2020 S.C. NATURAL FRASH
PRODUCTS S.R.L.

ȚARANUL

18 M 2020 04396 29/06/2020 S.C. ROST COM S.R.L. Rost-com express

19 M 2020 04397 29/06/2020 MIHANCEA GEORGIANA
ANDREEA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

componenteonline

20 M 2020 04398 29/06/2020 OANA-MARIA JITARU OLLAMI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 04399 29/06/2020 S.C. SERIGRAFIC S.R.L. ColorShift

22 M 2020 04400 29/06/2020 SC ESSENSYS SOFTWARE
SRL

QUIK

23 M 2020 04401 29/06/2020 FITERMAN PHARMA SRL ALKASOLV

24 M 2020 04403 29/06/2020 UNIVERSITATEA DE VEST
"VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

REVISTA STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI
CULTURĂ

25 M 2020 04404 29/06/2020 DAVID GEORGE PUSCASU Dang

26 M 2020 04405 29/06/2020 CRISS LEADER ONLINE SRL JHT

27 M 2020 04406 29/06/2020 ANA TALEA Condrax

28 M 2020 04407 29/06/2020 SANDRA MIRIAM BAGIU IH INDUSTRIAL HOUSE

29 M 2020 04408 29/06/2020 ANA TALEA Coprax

30 M 2020 04410 29/06/2020 BLUE IRIS DEVELOPING SRL Ubitec

31 M 2020 04411 29/06/2020 SMART OPENING SRL BEYMAY

32 M 2020 04412 29/06/2020 S.C. LANOY MEDIA S.R.L. F.CHARM

33 M 2020 04413 29/06/2020 S.C. LANOY MEDIA S.R.L. OAIA NEAGRĂ F. CHARM

34 M 2020 04414 29/06/2020 DARING PRINTS SRL DARING PRINTS

35 M 2020 04415 29/06/2020 GABRIELA MAN DR. MAN slăbești mâncând

36 M 2020 04416 29/06/2020 PARTNEX SOLUTION SRL LOKOFOOD

37 M 2020 04417 29/06/2020 INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO. LLC

QUANTA

38 M 2020 04418 29/06/2020 SC REWE ROMANIA SRL Economisim bani, nu pasiune.

39 M 2020 04419 29/06/2020 SC REWE ROMANIA SRL Economisim bani, nu bunătate.

40 M 2020 04420 29/06/2020 SC REWE ROMANIA SRL Economisim bani, nu grijă.

41 M 2020 04421 29/06/2020 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu suflet.

42 M 2020 04422 29/06/2020 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu voie bună.

43 M 2020 04423 29/06/2020 REWE ROMÂNIA SRL Economisim bani, nu prospețime.

44 M 2020 04424 29/06/2020 ANA TALEA SolYole

45 M 2020 04425 29/06/2020 PRODPLAST SA Promateris. Future materialised

46 M 2020 04426 29/06/2020 DOMENIILE SAHATENI SRL AURELIA VISINESCU
SIGNATURE

47 M 2020 04427 29/06/2020 ADINA MINODORA VLADU Centrul Național pentru Educație

48 M 2020 04428 29/06/2020 PRODPLAST S.A. Promateris. Future matters

49 M 2020 04430 29/06/2020 PRODPLAST S.A. PROMATERIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2020 04431 29/06/2020 PRODPLAST SA PROMATERIS Future

materialised

51 M 2020 04434 29/06/2020 SC ILINCA BOUTIQUE SRL CADOURI PERSONALIZATE

52 M 2020 04435 29/06/2020 SC LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL

BiziHUB

53 M 2020 04436 29/06/2020 ANA TALEA CoprActiv plus vit. C

54 M 2020 04437 29/06/2020 ANA TALEA CoprActiv

55 M 2020 04438 29/06/2020 ANA TALEA SolYole Calciu Activ FORTE
1000

56 M 2020 04439 29/06/2020 ANA TALEA SolYole Vitamina C 1000 plus
Zinc

57 M 2020 04440 29/06/2020 SIMINA ART SRL Simina Art
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(210) M 2020 03526
(151) 29/06/2020
(732) Violeta Smarandache, STR.

MIHAIL KOGALNICEANU NR. 61,
JUDEŢ CALARASI, FUNDULEA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
MIKALO

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 03992
(151) 29/06/2020
(732) Cătălin Nicolae Măgdălin, BD.

DACIA NR. 2, BL. 2, SC. B,
ET. 4, AP. 39, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610019, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

4 MEN CEREMONY

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.07.02; 27.07.17; 09.01.10

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

35. Strângerea la un loc în folosul terţilor
a unei game variate de produse, în special
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
accesorii (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănutul, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor

de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi.

───────

(210) M 2020 04367
(151) 29/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CleanX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
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materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04381
(151) 29/06/2020
(732) CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN, STR. FOIȘORULUI
NR. 10, ET. 2, AP. 13, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031179,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WellBiota

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 04382
(151) 29/06/2020
(732) S.C. NAGY & NAGY S.R.L., STR.

TIREAMULUI NR. 78, JUD. SATU
MARE, CAREI, 445100, SATU
MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
RONELA OPREA, STR. G-RAL
MAGHERU NR. 12, BL. M12,
AP. 29, JUD. BIHOR, ORADEA,
410057, ROMANIA

(540)

BR BIG ROLL
ROLLER SHUTTERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
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, jaluzele metalice, jaluzele
exterioare metalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, jaluzele nemetalice,
jaluzele exterioare nemetalice și netextile.
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, jaluzele și obloane
interioare (mobilă), jaluzele/rulouri interioare din
hârtie, jaluzele interioare lamelare, jaluzele/
rolete interioare din material textil, jaluzele/rolete
interioare din lemn țesut, scripeți din plastic
pentru jaluzele.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
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amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora, jaluzele exterioare din
material textil, benzi cu bride pentru jaluzele
venețiene, benzi cu bride sau panglici din
material textil pentru jaluzele venețiene.

───────

(210) M 2020 04383
(151) 29/06/2020
(732) MIHAELA VIOLETA MATEI,

STR. PEPELEA NR. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HYGIENVIRUS PROTECT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 24.01.01; 26.05.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
2013 C), albastru (Pantone 2145 C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2020 04385
(151) 29/06/2020
(732) S.C. CASA STIL INTERNATIONAL

S.R.L., STR. CORALILOR NR.
105A, ET. 1, AP. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PHOENIX Blitz ARDEM
TOT CE PRINDEM!

Brichete de aprins focul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 04.03.01; 26.05.01

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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───────

(210) M 2020 04386
(151) 29/06/2020
(732) S.C. FLIP TECHNOLOGIES S.R.L.,

STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.
549, CAMERA 3, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

flip

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.24; 26.05.01

(591) Culori revendicate:alb, verde, 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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04387
(151) 29/06/2020
(732) S.C. VASARI STUCCO S.R.L.,

ALEEA BÂRSEI NR. 5, BLOC
H, SC. 3, AP. 32, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400605, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Bricked

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
26.04.05

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

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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 04388
(151) 29/06/2020
(732) DULCICA-CLAUDIA FLOREA,

STR. DR. MIHAIL MĂRCUȘ NR.
21, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
FÂNTÂNA CRAIULUI

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse 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).

───────

(210) M 2020 04389
(151) 29/06/2020
(732) S.C. MESTERUL CASEI-

CONSTRUCȚII TRAINICE S.R.L.,
STR. PLANTELOR NR. 4A,
BIROUL 1, JUD. CONSTANȚA,
TECHIRGHIOL, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MEȘTERUL CASEI
CONSTANȚA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.23; 07.01.08; 26.03.01

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

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).

───────
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(210) M 2020 04390
(151) 29/06/2020
(732) S.C. PROMERCO IMPORT

EXPORT S.R.L., STR. GENERAL
IOAN CULCER NR. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PROMERCO

(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
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie 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 protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).

───────

(210) M 2020 04391
(151) 29/06/2020
(732) MAGIC NIK S.R.L., NR. 72 D,

JUDETUL ALBA, CISTEIU DE
MUREȘ, ALBA, 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)

Lumea Tapetului Eleganta si
profesionalism pentru tine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.19

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

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). (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 04392
(151) 29/06/2020
(732) EXCELENT INTCOMTRADING

SRL , SAT FUNDENI, STR. DOINEI
NR. 68H, ET. 1, CAMERA NR. 2,
JUDEŢUL ILFOV
, COMUNA DOBROIESTI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media
digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, dispozitive
de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, costume de
scafandru, măști pentru scafandri,
tampoane de urechi pentru scafandri, cleme
nazale pentru scafandri și înotători, mănuși de
scafandru, aparate de respirat sub apă pentru
înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2020 04393
(151) 29/06/2020
(732) BARTROM EXIM S.R.L., STR.

RIULUI NR. 5, JUDETUL MURES,
MUN TÂRNĂVENI, MUREȘ,
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)

BARTROM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
21.03.01

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

clase:
7. Cilindri pneumatici.
17. Furtunuri industriale sertizate, furtunuri
hidraulice din cauciuc, furtunuri hidraulice din
plastic, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri pentru unelte pneumatice.
35. Servicii de comerț şi regruparea, pentru
alte persoane a produselor în domeniul
pneumaticii, hidraulicii, tehnicii de automatizare
şi a vacuumului, permițând clienților să le vadă şi
să le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în domeniul pneumaticii, hidraulicii,
tehnicii de automatizare şi a vacuumului, şi
anume: regulatoare presiune, filtre regulator
- pahar policarbonat/metalic, pre-filtru - pahar
policarbonat/metalic, micro-filtru (filtru fin) -
pahar policarbonat/metalic, filtru carbon-activ
- policarbonat/metalic, lubrificator cu umplere
automată - pahar policarbonat/metalic, grup
preparare aer - pahar policarbonat/metalic, set



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/06/2020

siguranţă preparare aer, boc ramificator, robinet
aer, ventil soft, debimetru, pachet de analiză
(pachet software), unitate măsurare manuală
pentru aplicații industriale, manometre, accesorii
manometre, unități dispiay digital, traductor de
presiune, termometre bimetaice, sonde termice,
vizoare sticlă, comutatoare nivel, debitmetre,
cuple, conectori, fitinguri, cilindri, distribuitoare,
fitinguri functionale, ventuze, accesorii ventuze,
ejectoare, generatoare vacuum inteligente,
accesorii generatoare vacuum, dispozitive
periferice, întrerupătoare vacuum, grippere
vacuum, robineți - armaturi, indicatoare
pozitie-switch box, compensatoare dilatatie,
presostate, electroventile, supape siguranţă,
scule pneumatice, compresoare aer, uscătoare,
rezervoare, furtunuri şi accesorii, rețele aer,
derulatoare furtun, sisteme complete din profile
de aluminiu, prezentarea mărfurilor în medii
de comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
servicii oferite de magazin, servicii oferite
de magazin on-line, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizarea de reclame,
difuzare de anunțuri publicitare, publicitate
online, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniile mai
sus amintite, servicii de agenții de import şi
export.
37. Instalare de echipamente pentru
automatizări industriale, construirea rețelelor de
aer comprimat, servicii de instalare, reparare
şi întreținere referitoare la mărfurile menționate
în clasele 7, 17 și 35, realizare de cutii de
automatizare pneumatice şi electropneumatice,
servicii de instalare referitoare la aparate,
dispozitive şi instalaţii pentru generarea de
aer comprimat, distribuția aerului comprimat
şi tratarea aerului comprimat, instalarea
şi repararea compresoarelor şi instalațiilor
compresorului, instalarea, întreținerea şi
repararea mașinilor pentru şi / sau în
legătură cu generarea de aer comprimat,
distribuția aerului comprimat, tratarea aerului
comprimat şi controlarea fluidelor, curățarea
compresoarelor şi instalațiilor cu aer comprimat,
instalarea şi repararea conductelor, şi anume
a conductelor sub presiune, închiriere de
maşini cu aer comprimat, închiriere de instalaţii
şi dispozitive pentru generarea, conducerea,
stocarea, eliberarea şi / sau tratarea aerului
comprimat, montare de garduri de siguranţă.
40. Tratarea aerului, tratarea apei.
42. Planificarea tehnică a instalațiilor care
servesc la generarea, conducerea, stocarea,
eliberarea şi / sau tratarea aerului comprimat şi
a fluidelor, proiectare de cutii de automatizare
pneumatice şi electropneumatice, consultanţă

tehnică în legătură cu dezvoltarea tehnologiilor
şi a componențelor tehnice pentru sisteme
de aer comprimat şi control fluide, cercetare
științifică şi industrială, inginerie, efectuare de
studii de proiecte tehnice, controlul calității,
servicii de consultanţă inginerească în domeniile
generării aerului comprimat, tratării aerului
comprimat şi distribuției aerului comprimat şi
a fluidelor, cercetare în domeniile generării
aerului comprimat, tratarea aerului comprimat,
distribuția aerului comprimat şi a fluidelor,
proiectare sisteme de conveioare, toate serviciile
menționate anterior exclusiv în domeniile
distribuției/tratamentului aerului comprimat şi
controlarea fluidelor.

───────

(210) M 2020 04394
(151) 29/06/2020
(732) S.C. NATURAL FRASH

PRODUCTS S.R.L., BULEVARDUL
AVIATORILOR NR. 23, SUBSOL,
SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

Lary
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.07.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (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)

───────

(210) M 2020 04395
(151) 29/06/2020
(732) S.C. NATURAL FRASH

PRODUCTS S.R.L., BULEVARDUL
AVIATORILOR NR. 23, SUBSOL,
SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

ȚARANUL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(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)

───────

(210) M 2020 04396
(151) 29/06/2020
(732) S.C. ROST COM S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 75, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
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)

Rost-com express

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.03

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04397
(151) 29/06/2020
(732) MIHANCEA GEORGIANA

ANDREEA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, SAT SĂLARD
NR. 714, JUDETUL BIHOR, COM
SĂLARD, BIHOR, 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)

componenteonline

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învățare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04398
(151) 29/06/2020
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

ECATERINA VARGA NR. 49, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
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)

OLLAMI
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.01

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04399
(151) 29/06/2020
(732) S.C. SERIGRAFIC S.R.L., STR.

MIHAIL SADOVEANU NR. 3,
SAT SIBIOARA, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA LUMINA,
CONSTANȚA, 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)

ColorShift

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.13
(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 de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04400
(151) 29/06/2020
(732) SC ESSENSYS SOFTWARE SRL,

STR. NEAGOE VODĂ NR. 24-26,
BL. III/2, SC. A, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)

QUIK

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

clase:
9. Etichete electronice, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate electronic,
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etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate magnetic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate optic,
software, aplicații mobile, toate acestea cu privire
la etichetele electronice.
38. Transmisie wireless, furnizare de
telecomunicații wireless prin intermediul rețelelor
de comunicație electronică, toate acestea cu
privire la etichetele electronice.
42. Găzduirea de aplicații mobile, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de hardware de calculator,
platformă ca serviciu (PaaS), toate acestea cu
privire la etichetele electronice.

───────

(210) M 2020 04401
(151) 29/06/2020
(732) FITERMAN PHARMA SRL, STR.

MOARA DE FOC NR. 35, JUDETUL
IASI, IASI, 7010522, ROMANIA

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

(540)
ALKASOLV

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04403
(151) 29/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

"VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD, BD-
UL REVOLUŢIEI NR. 94-96, JUDEŢ
ARAD, ARAD, 310025, ARAD,
ROMANIA

(540)

REVISTA STUDII DE
ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.13;
26.11.06

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi de creaţie.

───────
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(210) M 2020 04404
(151) 29/06/2020
(732) DAVID GEORGE PUSCASU,

STR. CRIŞUL REPEDE NR. 34,
BL. 1, AP. 13, JUDEŢ ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dang

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

32. Bere, băuturi non alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04405
(151) 29/06/2020
(732) CRISS LEADER ONLINE SRL,

SOS. ANDRONACHE NR. 87,
CORP C1, CAMERELE 4 ŞI
5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JHT

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

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acţionate manual, incubatoare
pentru ouă, maşini automate de vânzare.

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 04406
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)
Condrax

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

5. Preparate farmaceutice în aria osteo
articulară, suplimente dietetice în aria osteo
articulară.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────
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(210) M 2020 04407
(151) 29/06/2020
(732) SANDRA MIRIAM BAGIU, STR.

PROF. DR. VICTOR BABEŞ NR.
22, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050589, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

IH INDUSTRIAL HOUSE

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

clase:
6. Construcţii metalice.

───────

(210) M 2020 04408
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)
Coprax

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

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2020 04410
(151) 29/06/2020
(732) BLUE IRIS DEVELOPING

SRL, STR. LITORALULUI NR.
1, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ubitec

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(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.

───────
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(210) M 2020 04411
(151) 29/06/2020
(732) SMART OPENING SRL, STR.

DUMITRU BUZDUN NR. 2,
LOC. CORABIA, JUDEȚUL OLT,
CORABIA, OLT, ROMANIA

(540)
BEYMAY

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

6. Uși metalice și accesorii pentru uși, din metal.
35. Regruparea în avantajul terților a ușilor
metalice și a accesoriilor pentru uși, din metal
(cu excepția transportului lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod.

───────

(210) M 2020 04412
(151) 29/06/2020
(732) S.C. LANOY MEDIA S.R.L., STR.

MUSETELULUI NR. 6A, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
F.CHARM

(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.

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, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 04413
(151) 29/06/2020
(732) S.C. LANOY MEDIA S.R.L., STR.

MUSETELULUI NR. 6A, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

OAIA NEAGRĂ F. CHARM

(531) Clasificare Viena: 03.06.05; 09.07.09;
27.05.01; 27.05.17

(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,
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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.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04414
(151) 29/06/2020
(732) DARING PRINTS SRL, STR.

MIHAI BRAVU NR. 120, CAM. 1,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, OLTENITA,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

DARING PRINTS

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.03;
27.05.01

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

40. Imprimare, imprimare digitala, imprimare
3D, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme de uz publicitar
și promoțional pe produsele altor persoane,
imprimare pe materiale textile, imprimarea
desenelor, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, colaționare legare de materiale tipărite,
developare fotografică, fotogravare, duplicare
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte
a procesului de încadrare, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, retușare fotografică,
transfer de imprimări fotografice.

───────
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(210) M 2020 04415
(151) 29/06/2020
(732) GABRIELA MAN, STR. ARMASUL

MARCU NR. 5, BL. 27, SC. 2, ET. 5,
AP. 129, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DR. MAN slăbești mâncând

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 05.07.02;
26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04416
(151) 29/06/2020
(732) PARTNEX SOLUTION SRL, BD.

AGRONOMIEI NR. 7-15, CORP B,
BL. N3-2, ET. 1, AP. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR. DRUMUL GĂZARULUI,
NR. 43 - 45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ET. 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
040916, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LOKOFOOD

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.09.12;
09.07.05; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
9. Software de calculator pentru comerț
electronic, platforme software de calculator,
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
aplicații mobile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software și aplicații
mobile pentru comunicarea între furnizori
de produse alimentare și băuturi și clienți,
precum și pentru plasarea și urmărirea
comenzilor rezultate, software și aplicații
mobile pentru comunicarea între restaurante
și clienții restaurantelor, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate,
software și aplicații mobile pentru identificarea
restaurantelor aflate într-o anumită zonă
geografică, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, baze de date computerizate.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comerț
cu amănuntul online în legatură cu produse
alimentare și băuturi, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/06/2020

servicii de intermediere comercială, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
de informații privind bunurile de larg consum,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online a bunurilor oferite și a serviciilor prestate
de terți online pe Internet, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate online, servicii
de marketing online, intermediere de contracte
pentru terți cu privire la achiziția și vânzarea
de produse alimentare și prestarea de servicii
în domeniul alimentației publice, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
prelucrarea de date, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
publicitate pentru restaurante și servicii de
catering.
42. Construirea unei platforme de Internet
pentru comerțul electronic, găzduire de
platforme de comerț electronic pe Internet,
construirea unei platforme de Internet pentru
comunicarea între restaurante și clienții
restaurantelor, precum și pentru plasarea și
urmărirea comenzilor rezultate, platforma ca
serviciu (PaaS), software ca serviciu (Saas),
crearea și mentenanța site-urilor web, furnizare
de acces temporar la un software online care
nu poate fi descărcat, pentru comunicarea între
furnizori de produse alimentare și băuturi și
clienți, precum și pentru plasarea și urmărirea
comenzilor rezultate, furnizare de acces
temporar la un software online care nu poate
fi descărcat, pentru identificarea restaurantelor
aflate într-o anumită zonă geografică, furnizare
de acces temporar la un software online care
nu poate fi descărcat, pentru comunicarea între
restaurante și clienții restaurantelor, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate.
43. Pregătirea și furnizarea de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
de catering, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, servicii prestate de restaurante,
rezervări pentru restaurante și mese, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
furnizarea de recenzii despre restaurante.

───────

(210) M 2020 04417
(151) 29/06/2020
(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

CO. LLC, STR. AL-WAHDA
STREET, INDUSTRIAL AREA NO.
1, SHARJAH, P.O. BOX 4115,
EMIRATELE ARABE UNITE

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

(540)
QUANTA

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

30. Ciocolată, biscuiți, torturi, înghețată,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, ciocolată
tartinabilă, batoane de cereale, deserturi cu
înghețată, dulciuri.

───────

(210) M 2020 04418
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Economisim bani, nu pasiune.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
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anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04419
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Economisim

bani, nu bunătate.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților

informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04420
(151) 29/06/2020
(732) SC REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Economisim bani, nu grijă.

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animalele
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a vedea și de a achiziționa aceste
produse, oferind consumatorilor și clienților
informații cu privire la prețurile și calitatea
produselor, publicitate.

───────
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(210) M 2020 04421
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Economisim bani, nu suflet.

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04422
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Economisim bani,

nu voie bună.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────
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(210) M 2020 04423
(151) 29/06/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
Economisim bani,

nu prospețime.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata și de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
alimente pentru bebeluși, alimente nutritive și
dietetice, aparate electrocasnice, articole de
drogherie, detergenți, agenți pentru curățare
și albire, tutun, articole pentru fumători,
chibrituri, articole pentru grădinărit, articole de
bricolaj (DIY), articole pentru camping, jucării,
articole de îmbrăcăminte, articole de papetărie,
articole electrice, echipamente de iluminat,
articole de telecomunicații, articole decorative
și ornamentale, plante, hrană pentru animale
de companie, produse pentru întreținerea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata și
de comerț cu amănuntul de produse casnice,
anume: aparate, recipiente și vase de uz casnic
și de bucătărie, produse de uz casnic și de
bucătărie din sticlă, ceramică, porțelan, metal și
plastic, compilarea informațiilor despre produse
în baze de date computerizate în scopuri
publicitare pentru a facilita consumatorilor
posibilitatea de a o vedea și de a achiziționa
aceste produse, oferind consumatorilor și
clienților informații cu privire la prețurile și
calitatea prduselor, publicitate.

───────

(210) M 2020 04424
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)
SolYole

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04425
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Promateris. Future

materialised
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04426
(151) 29/06/2020
(732) DOMENIILE SAHATENI SRL, STR.

MIRON COSTIN NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IVĂNESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRASOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
AURELIA VISINESCU

SIGNATURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2020 04427
(151) 29/06/2020
(732) ADINA MINODORA VLADU, STR.

AGRICULTURII, BL. 7, AP. 12, ET.
2, JUD. GORJ, TARGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)
Centrul Național
pentru Educație

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

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

───────

(210) M 2020 04428
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST S.A.,

ŞOS.BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Promateris. Future matters

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

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
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22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04430
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST S.A.,

ŞOS.BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PROMATERIS

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu, negru

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

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igienă feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.

21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04431
(151) 29/06/2020
(732) PRODPLAST SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PROMATERIS
Future materialised

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru; verde,
albastru, portocaliu

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

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igiena feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
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aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor, ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport..
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deșeurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────

(210) M 2020 04434
(151) 29/06/2020
(732) SC ILINCA BOUTIQUE SRL,

STR. EROILOR BL. 13, AP. 36,
JUDEŢUL ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)

CADOURI PERSONALIZATE

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 19.03.25;
27.05.01

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

20. Produse din lemn (cu excepţia celor pentru
construcţii).

───────

(210) M 2020 04435
(151) 29/06/2020
(732) SC LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, CORP C2,
CAMERA 1, PARTER, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BiziHUB

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
consultanță în afaceri, servicii de colaborări de
afaceri în rețea, servicii online de colaborări
de afaceri în rețea, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de congrese, organizarea de
congrese în scopuri de afaceri, organizarea
de congrese în scopuri comerciale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de conferințe, organizare de conferințe,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
publicare multimedia.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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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, software ca serviciu [SaaS], platformă
ca serviciu [PaaS], platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje.

───────

(210) M 2020 04436
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)

CoprActiv plus vit. C

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 19.13.21;
26.01.18; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, argintiu

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

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04437
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)

CoprActiv

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 26.13.25;
27.05.01; 26.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
argintiu

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

5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04438
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)

SolYole Calciu
Activ FORTE 1000

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb,
bleumarin

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

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

───────
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(210) M 2020 04439
(151) 29/06/2020
(732) ANA TALEA, STR.

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

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

(540)

SolYole Vitamina
C 1000 plus Zinc

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
alb, bleumarin

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

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

───────

(210) M 2020 04440
(151) 29/06/2020
(732) SIMINA ART SRL, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 4,
JUDEŢUL CLUJ, CÂMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Simina Art

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

35. Servicii de comerţ prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web sau magazinelor online
a produselor kituri şi seturi de materiale de
pictură, tablouri şi obiecte handmade diverse.
41. Organizare de evenimente recreative,
creative, educative, speciale, paint party,
organizare tabere de pictura si de terapie prin
arta, furnizare de cursuri de instruire online.
44. Servicii de terapie, terapie prin arta,
consiliere prin artă.

───────



ERATĂ

Referitor la depozitele M 2020 03347 respectiv M2020 03348 depuse în data de
21.05.2020 şi publicate în data de 28.05.2020, dintr-o eroare materială serviciile din
clasa 35 au fost publicate în clasa 5.

Corect este:

Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou;regruparea la un loc în beneficiul terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul), 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 teleshoping
), servicii de agenţii de import-export.



ERATĂ

Referitor la depozitele M 2020 03347 respectiv M2020 03348 depuse în data de
21.05.2020 şi publicate în data de 28.05.2020, dintr-o eroare materială serviciile din
clasa 35 au fost publicate în clasa 5.

Corect este:

Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou;regruparea la un loc în beneficiul terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul), 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 teleshoping
), servicii de agenţii de import-export.



ERATĂ

Referitor la depozitul nr. M2020/003693, publicat în data de 10.06.2020, menţionăm că
dintr-o eroare materială, numărul prioritaţii invocate în cererea de înregistrare a fost completat
eronat, corect fiind:

Prioritatea nr. 40-2019-0189945 din data 06.12.2019, ţara KOREA(KR).



E R A T Ă

Referitor la depozitele M 2020 04295 şi M 2020 04296 depuse în data de
24.06.2020, publicate în 01.07.2020, în urma reclasificării clasele corecte sunt: 

Clasa 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; servicii de agenţii de
import - export; lucrări de birou; regruparea în avantajul terţilor a platformelor software
pentru monitorizare GPS a vehiculelor şi pentru echipamentele hardware de
monitorizare GSP permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere comod;
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori (consiliere consumatori);
publicitate online pe o reţea de computere; organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale, publicitare şi de promovare; publicitate în aer liber; prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail; demonstraţii cu produse, promoţii pentru aceste
produse, distribuirea eşantioanelor, referitoare la dispozitivele electronice utilizate
pentru localizarea cu ajutorul sistemului de poziţionare globală sau a reţelelor de
comunicare celulară a articolelor pierdute.

Clasa 37: Reparare de sisteme de navigaţie.

Clasa 38: Servicii de telecomunicaţii destinate gestionării vehiculelor.

Clasa 39: Servicii de navigaţie (poziţionare, marcarea traseului şi a rutei); închirieri de
echipamente GPS pentru navigaţie; servicii de navigaţie prin sistemul de poziţionare
globală (GPS); servicii de navigaţie; servicii de consultanţă în domeniul navigaţiei;
localizarea vehiculelor de pasageri folosind calculatoare sau sisteme de poziţionare
globală (informaţii referitoare la transporturi); gestionarea fluxului traficului de vehicule
prin intermediul reţelelor şi al tehnologiilor avansate de comunicaţii (informaţii despre
trafic).

Clasa 42: Proiectare şi dezvoltare de sisteme de navigaţie; testare, analiză şi
monitorizare a semnalelor de navigaţie; crearea de hărţi GPS.





Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/04364 publicată la data de 
03.07.2020, clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 
 

Clasa 42: Programare computerizată; proiectare de software pentru calculatoare; proiectarea 

sistemelor informatice; consultanță software pentru calculatoare; consultanță în tehnologia 

calculatoarelor; crearea și proiectarea pentru terți de indexuri de informații bazate pe site-urile web ( 

servicii de tehnologia informației); stocarea electronică a datelor; consultanță în domeniul tehnologiei 

informației (IT); furnizarea de informații în legătură cu tehnologia calculatoarelor și programare prin 

intermediul unui site web; instalarea de software pentru calculatoare; mentenanța software-ului 

pentru calculatoare; monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanță; 

servicii externalizate furnizate în domeniul tehnologiei informației; servicii de autentificare a 

uitilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic; servicii de autentificare a 

utilizatorilor folosind tehnologie de conectare unică pentru aplicații software online; cercetarea și 

dezvoltarea de produse noi pentru terți; scriere tehnică; planificare urbană; consultanță în proiectarea 

site-urilor web; actualizarea software-ului pentru calculatoare. 

 

Clasa 45: Servicii jde concierge; servicii de rețele de socializare online. 


