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Cereri Mărci publicate în 05/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07439 29/10/2020 RUXANDRA DANIELA

DUMITRESCU
imidoresccopii

2 M 2020 07806 29/10/2020 OMEGA ART SRL KONTRABAND BRASOV

3 M 2020 07807 29/10/2020 SC FEPO STEEL
ENGINEERING SRL

FEPO steel engineering

4 M 2020 07808 29/10/2020 SC. LAUMAR CONSULTING
SRL.

JIH

5 M 2020 07809 29/10/2020 POSTA TABITA TOUR SRL PTT Express By FILADELFIA
GROUP

6 M 2020 07810 29/10/2020 STELIAN MILU MR Mister Romania

7 M 2020 07811 29/10/2020 IULIAN ROB MONARCHY

8 M 2020 07812 29/10/2020 MOVE EXPERT SERVICES SRL GOTRANS Înaintam în digital

9 M 2020 07813 29/10/2020 NICOLAE-VALENTIN STOI HELVE More than business

10 M 2020 07814 29/10/2020 NARCISA-ANAMARIA BONA NN NALIV NETWORK

11 M 2020 07822 29/10/2020 INDESIGN SRL AfiNatura Sănătate de la munte!

12 M 2020 07826 29/10/2020 S.C. SPĂLĂTORIA SARAY
S.R.L.

SPĂLĂTORIA SARAY

13 M 2020 07827 29/10/2020 MATEI LADEA

14 M 2020 07828 29/10/2020 DIMMER SRL Dimmer Wooden Made

15 M 2020 07829 29/10/2020 COM ADYCO SRL AL AMAL

16 M 2020 07830 29/10/2020 PRODUCTIE MILKCOM SRL INIMA MUNTELUI PRODUSE
LOCALE DIN ÎNTORSURA
BUZĂULUI

17 M 2020 07831 29/10/2020 ELENA ROXANA FALAHATI
MOJAVERI

SACHI

18 M 2020 07832 29/10/2020 SC PODGORIA SILVANIA SRL SILVANIA LUX

19 M 2020 07833 29/10/2020 SC PODGORIA SILVANIA SRL SILVANIA PREMIUM

20 M 2020 07834 29/10/2020 SC PODGORIA SILVANIA SRL 1251

21 M 2020 07835 29/10/2020 CHINA TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., LTD.

AXILE

22 M 2020 07836 29/10/2020 S.C. ABSTRCT GLOBAL S.R.L. ABSTRCT

23 M 2020 07837 29/10/2020 SIMONA STOICHESCU
WEINRAUCH

CARACTERE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07838 29/10/2020 S.C. IDENT TOTAL CARE S.R.L. ident TOTAL CARE

25 M 2020 07839 29/10/2020 S.C. AEGELESS ANGELIC
BEAUTY S.R.L.

AE AEgeless

26 M 2020 07840 29/10/2020 TOUR IMPEX GROUP SRL EXPERT SCULE

27 M 2020 07841 29/10/2020 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

ALBU LEGAL DREPT PENAL
AL AFACERILOR

28 M 2020 07842 29/10/2020 CABINET INDIVIDUAL
GABRIEL ALBU

ALBU LEGAL WHITE-COLLAR
CRIME

29 M 2020 07843 29/10/2020 AMICREDIT TEAM SRL BizExpo

30 M 2020 07844 29/10/2020 GLOBAL LUXURY
CONNECTION SRL

NEXYO

31 M 2020 07845 29/10/2020 AUTHENTIC SUCCESS SRL LEVEL UP SOCIETY

32 M 2020 07846 29/10/2020 VASILE DUBATUFCA Fanfara Brazii Bucovinei Sfântu
Ilie Suceava

33 M 2020 07847 29/10/2020 CARASCA PETRE-GABRIEL SPARTAN SHIELD
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(210) M 2020 07439
(151) 29/10/2020
(732) RUXANDRA DANIELA

DUMITRESCU, STR. G-RAL
IOAN CULCER NR.76, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060136,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
imidoresccopii

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07806
(151) 29/10/2020
(732) OMEGA ART SRL, STR. COSTILA

NR.8, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KONTRABAND BRASOV

(531) Clasificare Viena:
22.01.01; 22.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,

servicii de orchestră, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de studiouri de înregistrare, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07807
(151) 29/10/2020
(732) SC FEPO STEEL ENGINEERING

SRL, STR. MUREŞULUI NR.1A,
JUD. MUREŞ, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BL.21, AP.44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

FEPO steel engineering

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

(591) Culori revendicate:indigo, violet,
albastru, turcoaz, bleu

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

6. Materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii din metal,
lăzi metalice/containere metalice, forme metalice
pentru răcire (turnătorie), containere metalice
(depozitare, transport), matriţe metalice de
turnătorie, mulaje metalice pentru cornişe,
mulaje metalice pentru construcţii, construcţii din
oţel.
7. Maşini de ştanţat, matriţe utilizate la tipărire,
matriţe (componente ale maşinilor).
16. Plăci de matriţe, matriţe.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, servicii de comert şi
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
a unei game variate de produse, prezentarea
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produselor în mediile de comunicare,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, strângerea la un loc, în
folosul terților a unei game variate de produse
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine,, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.
37. Consultanţă în construcţii, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, furnizarea de
informaţii privind construcţii.
42. Proiectarea construcţiilor, inginerie,
proiectare industrială, cercetare mecanică,
cercetare în domeniul sudurii, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, creare şi
menţinere de pagina web.

───────

(210) M 2020 07808
(151) 29/10/2020
(732) SC. LAUMAR CONSULTING

SRL., STR. COZLA, NR. 3,
BL. B1B, SC.3, ET.5, AP.109,
SECTOR 3, BUCUREŞTI , 032732,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JIH

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

10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
care pot fi programate, aparate auditive pentru
persoane cu deficiențe de auz (proteze auditive),
olive sub formă de piese pentru aparate auditive,
amplificatoare auditive (dispozitive medicale),
amplificatoare auditive de sunet (dispozitive
medicale), amplificatoare de sunet (dispozitive
medicale).
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 07809
(151) 29/10/2020
(732) POSTA TABITA TOUR SRL, STR.

CALEA MOLDOVEI, NR.18, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

PTT Express By
FILADELFIA GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.16; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou: servicii
de comerţ cu ridicata şi amanuntul, servicii de
agenţii de import-export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, inclusiv
servicii poştale şi de curierat.
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───────

(210) M 2020 07810
(151) 29/10/2020
(732) STELIAN MILU, STR. STEFAN

PROTOPOPESCU NR. 2, BL. 24,
SC. B, ET. 1, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MR Mister Romania

(531) Clasificare Viena:
02.01.17; 27.05.01

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

35. Organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale.
41. Organizare de concursuri (divertisment),
administrare (organizare) de concursuri,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizare de concursuri de dans, coordonare
de concursuri prin telefon, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
de divertisment, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de concursuri în materie de
educaţie, organizarea de concursuri cu întrebări
şi răspunsuri, organizarea de concursuri
în domeniul educaţie sau divertisment,
organizare de jocuri, competiţii şi concursuri
cu întrebări, organizare de evenimente
şi concursuri sportive, concursuri televizate
(educație sau divertisment), organizare de
concursuri muzicale, organizarea de concursuri

de frumuseţe, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, servicii de
divertisment legate de concursuri, divertisment
de tipul concursurilor de frumuseţe, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de organizare şi coordonare de concursuri de
frumuseţe, producţie de concursuri de talente.

───────

(210) M 2020 07811
(151) 29/10/2020
(732) IULIAN ROB, STR. BADEA

CARTAN NR. 66, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MONARCHY

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.24

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
formație muzicală, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock.

───────
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(210) M 2020 07812
(151) 29/10/2020
(732) MOVE EXPERT SERVICES

SRL, BULEVARDUL MARASTI
NR. 25, MANSARDA, CAMERA
36, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOTRANS Înaintam în digital

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 24.15.21; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, software de calculator pentru
aplicații mobile descărcabile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru automatizarea
documentelor, software de calculator pentru
scanarea imaginilor și a documentelor, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), platforme
software de management colaborativ.
35. Servicii de vizualizare și accesare a
facturilor, publicitate online pentru aplicatii
mobile, publicitate și marketing pentru aplicatii
mobile, furnizare de informații privind comerțul
exterior, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți, servicii de
informații comerciale furnizate prin accesul la
bază de date computerizată.
42. Servicii de găzduire de aplicații mobile,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, furnizare de acces temporar
la un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor

de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi transporturilor
de mărfuri prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
dezvoltare de platforme de calculatoare, servicii
de găzduirea de platforme de tranzacții pe
internet.

───────

(210) M 2020 07813
(151) 29/10/2020
(732) NICOLAE-VALENTIN STOI, STR.

ELISABETA RIZEA NR. 1, SC.
B, ET. 1, AP. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HELVE More than business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────
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(210) M 2020 07814
(151) 29/10/2020
(732) NARCISA-ANAMARIA BONA,

STR. SINAIA NR. 9, JUDEȚUL
TIMIȘ, SAT GHIRODA, COM.
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NN NALIV NETWORK

(531) Clasificare Viena:
01.01.10; 01.03.17; 26.01.01; 26.02.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (R37, G77,
B38), gri (R221, G223, B225)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 07822
(151) 29/10/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI,

NR. 11, DEVA, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AfiNatura Sănătate
de la munte!

(531) Clasificare Viena:
03.04.07; 06.01.02; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (HEX #353957),
albastru (HEX #6F8CA8), albastru
(HEX #56698F), turcoaz (HEX
#57A7B3), maro, verde

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

29. Dulceață de afine, conserve de fructe,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, dulcețuri.
32. Sucuri de fructe organice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi nonalcoolice pe bază
de suc de mere.

───────

(210) M 2020 07826
(151) 29/10/2020
(732) S.C. SPĂLĂTORIA SARAY S.R.L.,

STR. GOSPODARILOR NR. 14,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
SPĂLĂTORIA SARAY

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2020 07827
(151) 29/10/2020
(732) MATEI LADEA, STRADA

TOAMNEI NR. 105, ET. 8, AP. 27,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020705,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.06.06; 29.01.02

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

clase:
14. Ace (bijuterii), ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale
prețioase (bijuterii), agrafe de cravată, agrafe
de cravată din metale prețioase, articole de
bijuterie semiprețioase, bijuterii confecționate din
aur, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
fiind articole din metale prețioase, bijuterii
placate cu aliaje din metale prețioase, brățări,
brățări (bijuterii), brelocuri (bijuterii), brelocuri
placate cu metale prețioase, broșe (bijuterie),
butoni de cămașă, butoni de manșetă, butoni
de manșetă din aur, butoni de manșetă din
imitație de aur, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, butoni de
manșetă placați cu argint, butoni de manșetă
placați cu metale prețioase, casete de bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru
butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate), etuiuri
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri
pentru instrumente cronometrice, brelocuri din

imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri de chei din metale prețioase, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri din piele,
brelocuri metalice, portchei (decorațiuni mici
sau brelocuri), articole de bijuterie, insigne
decorative (bijuterii), ornamente pentru pălării.
18. Articole de voiaj, bagaje (genți), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, cutii pentru cravată,
cutii pentru cărți de vizită (portvizite), mape
pentru documente, etuiuri pentru carduri de
credit (portmonee), genți, genți boston, genți
casual, genți cu structură moale, genți de
călătorie, genți de lucru, genți de mână, genți
din piele, genți pentru haine, genți și portofele
din piele, ghiozdane, huse pentru costume, huse
pentru costume, cămăși și rochii, huse pentru
pantofi, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
mape (portdocumente), portchei, portmonee
de piele, portmonee, portofele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele din piele
pentru carduri de credit, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, serviete,
serviete diplomat, suporturi pentru bancnote,
suporturi pentru cărți de credit, umbrele, umbrele
de soare, curele din piele, umbrele, umbrele de
golf.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
din piele, ascoturi (cravate), articole
vestimentare pentru bărbați, articole purtate în
jurul gâtului, baticuri (îmbrăcăminte), batiste de
buzunar, blazere, blugi, bluze, bluzoane, bretele
pentru bărbați, bretele de susținere pentru
ciorapi, brâie (îmbrăcăminte), cămăși, cape
și pelerine, ciorapi, combinezoane, compleuri
de dormit, corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete), costume, costume de baie, costume
pentru bărbați, cravate, curele (accesorii
vestimentare), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), ciorapi 3/4, colanți, confecții
(îmbrăcăminte), costume bărbătești și taioare,
costume de damă, costume de gală, costume
de lucru, costume de seară, costume de teatru,
costume din piele, costume informale (casual),
costume pentru ploaie, costume rezistente
la vânt, curele din piele (îmbrăcăminte),
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echipament sportiv (articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte), etole (blănuri), eșarfe, eșarfe
de pus pe cap, flanele (pulovere), pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), papioane,
pardesiuri, pelerine, pijamale, plastroane de
cămăși, plătci de cămașă, ponchouri, pulover
(articole de îmbrăcăminte), pulovere cu guler pe
gât, redingote, robe (robe tradiționale), rochii de
bal, rochii pentru femei, sacouri de gală, sacouri
sport, salopete, salopete de lucru, sarafane,
șaluri, șaluri de ocazie, șaluri și eșarfe, șalvari,
seturi de bluză și jachetă, short bărbătesc
de baie, smochinguri, slipuri de baie, șosete,
taioare, topuri (articole vestimentare), ținute
de seară, ținută stil casual, trenciuri, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri
polo, tunici, uniforme, veste, viziere (articole
de îmbrăcăminte), haine și jachete de blană,
halate, hanorace, helănci, îmbrăcăminte de
sport (care nu include mănușile de golf),
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte formală de seară, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte țesută, jachete,
indispensabili, jachete cămașă, jeanși denim,
jersee (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jiletci, jupoane, lenjerie de corp, maiouri,
manșete (îmbrăcăminte), mantale, mantouri,
mantii de blană, manșoane (îmbrăcăminte,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), neglijeuri,
paltoane, pantaloni, pantaloni de golf, articole de
încălțăminte pentru plajă, balerini (încălțăminte),
bascheți, cizme, cizme de cauciuc, cizme
impermeabile, cizme și ghete, espadrile, galoși,
ghete, ghete pentru munte, încălțăminte de plajă
și sandale, încălțăminte de sport, încălțăminte de
stradă, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru bărbați, mocasini, încălțăminte pentru
femei, pantofi de pânză, pantofi din piele,
papuci de casă, saboți, sandale, sneakers,
teniși, articole cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului, băști, berete, bonete, căciuli
cu nod, căciuli cu ciucuri, fesuri, jobene,
manșoane (îmbrăcăminte), mitre (pălării),
pălării, sepci cu cozoroc, toci (pălării), șepci
sportive, accesorii metalice pentru încălțăminte,
branțuri, bretele de pantaloni, clini (părți de
articole de îmbrăcăminte), gulere detașabile
(îmbrăcăminte), huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, limbi de pantofi și
ghete (părţi ale articolelor de îmbrăcăminte).
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, asistență comercială privind
crearea de întreprinderi comerciale, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență

în management pentru companiile comerciale,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în materie
de management, asistență privind planificarea
comercială, furnizare de date referitoare la
afaceri, conducerea afacerilor comerciale în
numele terților, exploatare comercială de
centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației cu
clienții, negociere de contracte de publicitate,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de întâlniri de afaceri, planificare strategică în
afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
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privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de informaţii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, realizare de
abonamente la pachete de informații, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, realizarea abonamentelor la
servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), servicii de achiziții pentru terţi,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consiliere referitoare
la tranzacții comerciale, servicii de import
și export, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, analize publicitare,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în domeniul comercializării produselor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,

creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepţii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii
de marketing pentru alte persoane, editare
și actualizare de texte publicitare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, indexare web
în scop comercial sau publicitar, închiriere
spațiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing pe internet, furnizarea de mostre
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, pregătire de
documente publicitare, pregătirea și distribuirea
reclamelor, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
vânzărilor, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale publicitare, publicare de
materiale promoționale, publicitate, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing, servicii de
grafică publicitară, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și marketing, servicii de relații cu
publicul.
40. Aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
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asamblare de materiale la comandă pentru
terți, asamblare de produse pentru terți,
asamblare la comandă de materiale din piele
pentru alte persoane, brodare, croirea stofelor,
croirea țesăturilor, croitorie, croitorie (confecții la
comandă), croitorie la comandă, croitorie pentru
bărbați sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, furnizare de informații despre
servicii de brodare, retușarea îmbrăcămintei,
servicii de brodare a tricourilor, servicii de
croitorie, țesătorie, tivirea textilelor, tivirea
stofelor.

───────

(210) M 2020 07828
(151) 29/10/2020
(732) DIMMER SRL, STR. MOLDOVEI

NR. 110, COMANESTI, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dimmer Wooden Made

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 07.01.24

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

clase:
19. Lemn pluristratificat, lemn modelat, lemn
semiprelucrat, lemn tratat (lemn împotriva
putrezirii), obloane din lemn, balustrade din
lemn, pavele din lemn, îmbinări din lemn,
lambriuri de lemn, panouri din lemn, plăci de
lemn, dale de lemn, finisaje din lemn, uși din
lemn, lambriuri din lemn, plăci aglomerate din
lemn, construcții portabile din lemn, pereți laterali
de lemn, baghete decorative din lemn, panouri
din fibră lemnoasă, plăci din particule de lemn,
tocuri din lemn pentru uși, foi de acoperire din

lemn, rame de lemn pentru ferestre, carcase
din lemn pentru șemineuri, plăci pentru plafoane
din lemn, plăci pentru acoperiș (din lemn), dale
din lemn pentru podele, elemente de construcție
din lemn, componente de construcție din lemn,
parchet cu placaj din lemn, plăci de lemn
pentru podele, materiale de construcţii, din lemn,
case prefabricate (ansambluri) din lemn, plăci
laminate de particule de lemn, placă aglomerată
din așchii din lemn, panouri acustice din lemn
pentru pereți, panouri acustice de lemn pentru
plafoane, uși confecționate din lemn pentru
clădiri, parchet din lemn de esență tare, plăci
din lemn de esență tare, jaluzele rulante din
lemn pentru uz exterior, plăci aglomerate din
așchii de lemn laminate, panouri nemetalice din
lamele de lemn, tip waferboard, împrejmuiri din
lemn pentru șemineuri (mantale și polițe), case
de vacanță din lemn comercializate la pachet,
panouri de construcții realizate din lemn și rășini
hidroizolante, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn, plăci
de fibră cu fibră de lemn îmbinată cu rășină
și plăci aglomerate, construcții transportabile,
nemetalice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, țigle de acoperiș, nemetalice.
37. Instalare de șarpante din lemn, construcție
de scări de lemn, reparații de podele din lemn,
servicii de construcţii, funizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii.
42. Proiectare de construcții, proiectare de
sisteme de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, servicii de arhitectură, servicii
de design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural.

───────

(210) M 2020 07829
(151) 29/10/2020
(732) COM ADYCO SRL, SOS. STEFAN

CEL MARE NR. 31, BL. 29,
SCARA 3, ET. 2, AP. 76, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AL AMAL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Fasole, procesată, fasole uscată, fasole
reprăjită, fasole fiartă, conserve de fasole, sos
de fasole, fasole în conservă, germeni de fasole
prelucrați, fasole roșie cu ardei iute, fasole
albă în sos tomat, cassoulet (tocană de carne
cu fasole), fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri.

───────

(210) M 2020 07830
(151) 29/10/2020
(732) PRODUCTIE MILKCOM SRL,

STR. VĂCĂRIEI NR.26/A, JUD.
COVASNA, SĂRĂMAŞ, COVASNA,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INIMA MUNTELUI
PRODUSE LOCALE DIN
ÎNTORSURA BUZĂULUI

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 06.19.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────
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(210) M 2020 07831
(151) 29/10/2020
(732) ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI, ALEEA POLITEHNICII
NR. 4, BL. 4, SC. B, AP. 25,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA ROXANA FALAHATI
MOJAVERI, STR. COLINEI NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SACHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.13

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

clase:
21. Boluri (bazine)/bazine (boluri), servicii de
cafea (articole de masă), căni pentru cafetiere,
neelectrice, cești, carafe, veselă, pahare de băut,
tăvi, fructiere, figurine din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, cupe pentru
fructe, borcane din sticlă (damigene), pahare
(recipiente), vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, cutii pentru gustări,
căni, articole din porțelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit, vase,
boluri de salată, farfurioare, servicii (veselă),
boluri pentru supă, seturi de condimente,
zaharnițe, farfurii pentru masă, halbe/căni înalte
cu capac, servicii de ceai (articole de masă),
ceainice, tăvi pentru uz casnic, farfurii pentru
legume.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu

ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț online cu caserole, tăvi, farfurii, platouri,
fructiere, pahare și căni, servicii de agenții de
import și export.

───────

(210) M 2020 07832
(151) 29/10/2020
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUD SALAJ, SIMLEU SILVANIEI,
021527, SĂLAJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR.TEPES VODA NR. 130, ET.1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SILVANIA LUX

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vinuri.
───────

(210) M 2020 07833
(151) 29/10/2020
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45, JUD.
SALAJ, SIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR.TEPES VODA NR.130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SILVANIA PREMIUM

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vinuri.
───────
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(210) M 2020 07834
(151) 29/10/2020
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45, JUD.
SĂLAJ, ȘIMLEU SILVANEI, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
1251

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

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

(210) M 2020 07835
(151) 29/10/2020
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., NO.188,
SECTION 3, WANJIALI MIDDLE
ROAD, YUHUA DISTRICT,
CHANGSHA, HUNAN, CHINA

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

(540)
AXILE

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

34. Tutun, tutun fără fum, tutun de mestecat,
țigări de foi, țigarete conținând înlocuitori de
tutun, cu excepția celor pentru uz medical,
țigarete, cigarillos, ierburi pentru fumat, nu
în scopuri medicale, tutun de prizat, capete
de țigarete, tabachere pentru țigarete, pipe
electronice de tutun, muştiucuri pentru ţigări,
borcane de tutun, scrumiere pentru fumători,
umidificatori pentru tutun, vaporizatoare orale
pentru fumători, vaporizatoare pentru țigări fără
fum, dispozitive electronice pentru încălzirea
țigărilor și tutunului în scopul eliberării de aerosoli
conținând nicotină pentru inhalare, chibrituri,
brichete pentru fumători, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, filtre pentru ţigări,
muştiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri şi ţigări, hârtie pentru ţigări, arome,

altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, utilizate în
țigări electronice, țigări electronice, soluții lichide
pentru utilizare în țigări electronice, huse pentru
țigări electronice.

───────

(210) M 2020 07836
(151) 29/10/2020
(732) S.C. ABSTRCT GLOBAL S.R.L.,

BD. EPUREANU NR. 31, JUD.
VASLUI, BÂRLAD, 731085,
VASLUI, ROMANIA

(540)
ABSTRCT

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

25. Îmbrăcăminte, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole pentru acoperirea capului,
articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 07837
(151) 29/10/2020
(732) SIMONA STOICHESCU

WEINRAUCH, B-DUL 20
DECEMBRIE 1989 NR. 2, AP. 7,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, 300042 TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

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

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
școli de grădiniță, organizare de competiții
(educație sau divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităților de
recreere, servicii de tabere sportive, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), efectuarea de
excursii cu ghid.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2020 07838
(151) 29/10/2020
(732) S.C. IDENT TOTAL CARE S.R.L.,

STR. AVRIG NR. 63, BL. E2, SC. 5,
AP. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ident TOTAL CARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
02.09.10

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

clase:
44. Servicii de stomatologie, examinări
stomatologice cu raze X, servicii oferite de un
laborator de tehnică dentară.

───────
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(210) M 2020 07839
(151) 29/10/2020
(732) S.C. AEGELESS ANGELIC

BEAUTY S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU, NR. 58, CORP B, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AE AEgeless

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.11.01; 26.11.08

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice
naturale, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru

machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, serumuri de
înfrumusețare (produse cosmetice), ser pentru
îngrijirea părului (produse cosmetice), ser
calmant pentru piele (produse cosmetice), seruri
de uz cosmetic, ser de față de uz cosmetic,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
cremă pentru ochi (produse cosmetice),
parfumuri, creme parfumate, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, parfumuri
pentru corp.

───────

(210) M 2020 07840
(151) 29/10/2020
(732) TOUR IMPEX GROUP SRL, STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN, BL. 16,
AP. 15, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, 330032, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

EXPERT SCULE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 14.07.09; 27.05.03; 27.05.08

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ff0000),
albastru ( HEX #0131B4), alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare

───────
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(210) M 2020 07841
(151) 29/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL DREPT
PENAL AL AFACERILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 29.01.13; 26.04.02

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

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07842
(151) 29/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL WHITE-
COLLAR CRIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 29.01.13; 26.04.02

(591) Culori revendicate:alb, galben, verde

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

45. Servicii de avocatură (servicii juridice).
───────

(210) M 2020 07843
(151) 29/10/2020
(732) AMICREDIT TEAM SRL, STR.

TURTURELELOR NR. 50, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BizExpo

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.15

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

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

35. Servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole de
bucatarie si recipiente, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu pahare,
vase de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de licitație și
licitație inversă, furnizare de servicii online
de licitație, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
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terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere publicitară, intermedierea de
contacte comerciale și economice, servicii
de intermediere comercială, organizare de
demonstrații comerciale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,

aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), dezvoltare de concepte
pentru economia afacerilor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
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cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu CD-uri si DVD-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.
41. Coordonare, pregatire si organizare de
evenimente de divertisment, culturale si artistice,
productie audio, video si multimedia si fotografie,
servicii educative și de instruire, servicii de
conferințe, ateliere recreative, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2020 07844
(151) 29/10/2020
(732) GLOBAL LUXURY CONNECTION

SRL, STR. LIBERTATII, NR. 34,
JUD IAŞI, IAŞI, 700675, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

NEXYO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
verde

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de licitație și licitație inversă,
furnizare de servicii online de licitație,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere publicitară, intermedierea de
contacte comerciale și economice, servicii
de intermediere comercială, organizare de
demonstrații comerciale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, testare de
marcă (promovare), publicitate de tip pay-
per-click (PPC), optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu plase, vele, ațe și fire, materiale
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textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe, flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
in legătura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din
hârtie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, administrarea
afacerilor, servicii pentru dezvoltarea strategiei
de afaceri, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
asistență, consiliere și consultanță privind
analiza comercială, asistență, consiliere și
consultanță privind planificarea comercială,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, servicii de
conferințe, servicii de instruire, coordonare,
pregatire si organizare de evenimente de
divertisment, culturale si artistice, productie
audio, video si multimedia si fotografie, servicii
educative și de instruire, ateliere recreative,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului., cursuri
de formare (instruire), cursuri de meditație,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
organizare de seminarii.
42. Platformă ca serviciu (PAAS), platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
software ca serviciu (SAAS), consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SAAS),
servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, analize
computerizate, analiza sistemelor informatice,
administrare de servere, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,

programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţ, amenajare/design interior,
găzduirea site-urilor (site-uri web), instalarea
de software pentru calculatoare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (ACaaS), dezvoltare software,
programare și implementare, actualizare de
pagini de internet, actualizarea software-ului,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, consultanță în materie de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, proiectare
de software, dezvoltare de rețele informatice,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, asigurarea posibilității de utilizare
temporară a unui software on-line nedescărcabil
pentru procesarea plăților electronice.
44. Servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie asistată de
animale, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, saloane de
coafură , consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, servicii de epilat cu ceară, servicii
de eliminarea celulitei, servicii de electroliză
cosmetică, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării
la fumat, servicii de acupunctură, servicii
de chiropractică, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță în nutriție, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
fizioterapie, controale medicale, masaj și masaj
shiatsu terapeutic, masaj cu pietre calde, servicii
de hipnoterapie, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, recomandări
în materie de alergii, reabilitarea pacienților în
urma abuzului de substanțe, reabilitare fizică,
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planificare de programe de scădere în greutate,
servicii de pilates terapeutic, orientare dietetică
și nutrițională, planificare și supraveghere în
materie de regimuri alimentare, servicii de
reflexologie, servicii clinice homeopatice, servicii
de aromaterapie, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii de crioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de drenaj limfatic, servicii
de dietetică, servicii de îngrijire mentală,
servicii de meditație, servicii de masaj la
picioare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate, servicii
farmaceutice, tratamente terapeutice pentru
față, artă corporală, tratamente terapeutice
pentru corp, teste de condiție fizică, asistență
medicală, consultații medicale, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, asistență psihologică, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, servicii de
psihologie, psihiatrie, psihoterapie, consiliere
medicală în legătură cu stresul, masaj în
domeniul sporturilor, informații referitoare la
masaj, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, terapie logopedă, terapie prin artă,
servicii de terapie luminoasă, terapie cu unde
de șoc, servicii de terapie cu ventuze, servicii
de terapie a insomniei, furnizare de centre de
recuperare fizică, servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07845
(151) 29/10/2020
(732) AUTHENTIC SUCCESS SRL,

STR. MIHAIL SEBASTIAN,
NR. 27, BL. S10, SC. 1, AP. 16,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 050771,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEVEL UP SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.02

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

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

───────

(210) M 2020 07846
(151) 29/10/2020
(732) VASILE DUBATUFCA, STR.

MARASESTI NR.44, BL.T1, SC.A,
ET.4, AP.14, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, 720182, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Fanfara Brazii Bucovinei

Sfântu Ilie Suceava
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2020 07847
(151) 29/10/2020
(732) CARASCA PETRE-GABRIEL,

STR. GĂRII, NR10, BL.5, SC.A,
ET.4, AP.18, JUD. TULCEA,
TULCEA, 820158, TULCEA,
ROMANIA

(540)

SPARTAN SHIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 23.05.05; 26.04.03;
24.01.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/10/2020

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

9. Folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M2020/07797, publicat în data de 

04.11.2020, se retrage de la publicare deoarece taxele de 

depunere si publicare nu au fost încasate în conturile OSIM. 



Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/07785 din 28.10.2020,  publicată la data de 04.11.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  


