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Cereri Mărci publicate în 07/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02635 30/04/2020 GENERAL FUTURE PROJECT

SRL
FUTURE RESIDENCE

2 M 2020 02744 30/04/2020 DEY REAL SECURITY SRL DEY REAL SECURITY

3 M 2020 02745 30/04/2020 S.C. EURONAUTICA
INTERNATIONAL S.R.L.

CHALET BRP

4 M 2020 02746 30/04/2020 SEDCO DISTRIBUTION S.R.L. CONSTRUCTII-SHOP

5 M 2020 02747 30/04/2020 Amoy Diagnostics Co., Ltd. ADxHANDLE

6 M 2020 02748 30/04/2020 S.C RAINBOW COLORFUL
IDEAS S.R.L

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

7 M 2020 02749 30/04/2020 S.C RAINBOW COLORFUL
IDEAS S.R.L

rainbow Colorful Ideas

8 M 2020 02750 30/04/2020 GREEN ENVIRO SOLUTIONS
SRL

STRATOS NATURE SAFETY
SOLUTIONS

9 M 2020 02751 30/04/2020 COSM FAN CARMANGERIE
SRL

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICORA MINTENAŞURI
COASTE DE PORC
GLAZURATE CU SOS DULCE-
PICANT

10 M 2020 02752 30/04/2020 SC CELO INDIVIDUAL TRADE
SRL

CELO

11 M 2020 02753 30/04/2020 COSM FAN CARMANGERIE
SRL

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICOARA GUSTOȘE
COTLET DE BERBECUȚ

12 M 2020 02754 30/04/2020 BRD-GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

YOU EMPOWERED BY BRD

13 M 2020 02756 30/04/2020 DUMITRU IOAN
CORNELIA CARMEN ABĂLARU

APICOCKTAIL

14 M 2020 02757 30/04/2020 ANDREEA-RAMONA GOGAN Fata din DAFIN

15 M 2020 02758 30/04/2020 TRANSILVANIA NUTS SRL Transilvania Nuts "Din natură
pentru tine"

16 M 2020 02759 30/04/2020 DEFIRO MEDIA PRODUCTION
SRL

Defiro

17 M 2020 02761 30/04/2020 Oncos Transilvania Srl VERDE DE VERDE

18 M 2020 02762 30/04/2020 S.C. STRUCTURAL
MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L.

remarkable
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2020 02763 30/04/2020 S.C. STRUCTURAL

MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L.

Remarkable Jobs

20 M 2020 02764 30/04/2020 La Butichella Distribution SRL La BUTICHELLA FASHION

21 M 2020 02765 30/04/2020 TARR WINERY SRL triterra UPPER TRANSYLVANIA
WINERS

22 M 2020 02766 30/04/2020 SC STRUCTURAL
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL

Remarkable People

23 M 2020 02767 30/04/2020 CREATE DIRECT SRL InPiata.ro

24 M 2020 02768 30/04/2020 AŞEZĂMINTELE
BRÂCOVENEŞTI "BISERICA
DOMNIŢA BĂLAŞA"

Așezămintele Brâncovenești
„Biserica Domnița Bălașa”

25 M 2020 02769 30/04/2020 SC TEHNIC MEDIA SRL INDPULS

26 M 2020 02770 30/04/2020 CONSTANTIN GRECU Game of Masks

27 M 2020 02771 30/04/2020 SC EOS DERZIS COM SRL GERPIPE

28 M 2020 02772 30/04/2020 MALINA LUX SRL ȘUNCĂ #97

29 M 2020 02773 30/04/2020 MALINA LUX SRL Malina GUSTĂ CLIPA! GUST
BUN & ENERGIE # 97

30 M 2020 02774 30/04/2020 SC SEBRA STYLE SRL MINIKIDS

31 M 2020 02775 30/04/2020 Asociația Trei Vieți

32 M 2020 02776 30/04/2020 PET PRODUCT S.R.L. Animax Vet

33 M 2020 02777 30/04/2020 DUMITRU IOAN
CORNELIA CARMEN ABĂLARU

StrongLife

34 M 2020 02778 30/04/2020 LIVIA LUCAN-ARJOCA SMARTKID
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(210) M 2020 02635
(151) 30/04/2020
(732) GENERAL FUTURE PROJECT

SRL, STR. ASTRILOR NR. 21-23,
CAM.1, BL.43, SC. C, ET. 3,
AP.13, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

(540)

FUTURE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.08

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 02744
(151) 30/04/2020
(732) DEY REAL SECURITY SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 40, AP.
1, JUD.ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)
DEY REAL SECURITY

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

37. Servicii de instalare şi întreţinere aparate
electrice şi electronice, a sistemelor de securitate
şi de alarmă.
39. Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane, depozitare.
45. Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţilor, servicii oferite de agenţii de
detectivi şi activităţi specifice de detectivistică,
escortă, supraveghere nocturnă, cercetări
şi anchete privind persoanele dispărute,
consultanţă în materie de pază şi securitate,
servicii de pază contra incendiilor, servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie sisteme de
pază şi securitate.

───────
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(210) M 2020 02745
(151) 30/04/2020
(732) S.C. EURONAUTICA

INTERNATIONAL S.R.L. , STR.
INDUSTRIILOR NR. 2C, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CHALET BRP

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 02746
(151) 30/04/2020
(732) SEDCO DISTRIBUTION S.R.L.,

BD. IULIU MANIU NR. 184A, BL.
G2, SC.A, ET. 8, APT. 31, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CONSTRUCTII-SHOP

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(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).

───────
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(210) M 2020 02747
(151) 30/04/2020
(732) Amoy Diagnostics Co., Ltd.,

DINGSHAN ROAD NR. 39,
HAICANG DISTRICT
, XIAMEN, 361027, CHINA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ADxHANDLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate biologice pentru scopuri medicale,
preparate diagnostice pentru scopuri medicale,
preparate
chimice pentru scopuri medicale, reactivi chimici
pentru scopuri medicale sau veterinare, reactivi
biomarker
diagnostici pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, preparate de
microorganisme de uz
medical sau veterinar, preparate diagnostice de
uz veterinar, extracte de plante pentru scopuri
medicale,
culturi de țesuturi biologice pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 02748
(151) 30/04/2020
(732) S.C RAINBOW COLORFUL IDEAS

S.R.L, BD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 4, BLOC OD1, SCARA 4,
ETAJ 9, AP. 172 SECTOR 4,
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)

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
FOTBAL AL FERMIERILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
21.03.01; 25.01.05; 05.07.05; 01.01.04

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb,
galben

(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
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dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02749
(151) 30/04/2020
(732) S.C RAINBOW COLORFUL IDEAS

S.R.L, BD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 4, BLOC OD1, SCARA 4,
ETAJ 9, AP. 172 SECTOR 4,
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)

rainbow Colorful Ideas

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, roz
(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
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înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02750
(151) 30/04/2020
(732) GREEN ENVIRO SOLUTIONS

SRL, STR. GRIGORE
MANOLESCU NR. 7A, CORP
B, CAMERELE 1 ŞI 21, ET.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STRATOS NATURE
SAFETY SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.06

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
albastru închis

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

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.

───────
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(210) M 2020 02751
(151) 30/04/2020
(732) COSM FAN CARMANGERIE SRL,

STR. 1 MAI NR. 40, JUD. CLUJ,
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICORA MINTENAŞURI

COASTE DE PORC
GLAZURATE CU

SOS DULCE-PICANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 08.05.01; 08.05.04; 25.01.13;
27.01.12

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

clase:
29. Carne, păsări şi vânat, extracte de carne,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse de carne.

───────

(210) M 2020 02752
(151) 30/04/2020
(732) SC CELO INDIVIDUAL TRADE

SRL, STR. BUCOVINA NR. 25,
ETAJ 1, AP. 14, JUD. BOTOSANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

CELO

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.04.04; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
8. Unelte și scule acționate manual.
9. Echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare.
37. Servicii de instalare și reparații pentru
calculatoare.

───────

(210) M 2020 02753
(151) 30/04/2020
(732) COSM FAN CARMANGERIE SRL,

STR. 1 MAI NR. 40, JUD. CLUJ,
SANNICOARA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MOLDOVAN CARMANGERIA
SANNICOARA GUSTOȘE
COTLET DE BERBECUȚ
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
08.05.01; 08.05.02; 29.01.14

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

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

29. Carne, păsări şi vânat, extracte din carne,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online și offline cu produse de carne.

───────

(210) M 2020 02754
(151) 30/04/2020
(732) BRD-GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BULEVARDUL
ION MIHALACHE NR.1-7, TURN
BRD, SECTOR 1, BUCURESTI,
011171, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YOU EMPOWERED BY BRD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), negru (Pantone Neutral Black
C)

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

35. Publicitate.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02756
(151) 30/04/2020
(732) DUMITRU IOAN, STR. GEORGE

VALSAN NR. 12, BL. 109, SC.
4, ET. 6, AP. 192, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060475,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CORNELIA CARMEN ABĂLARU,
STR. TABEREI NR. 17, JUD.
SIBIU, SALISTE, 557225, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
APICOCKTAIL

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2020 02757
(151) 30/04/2020
(732) ANDREEA-RAMONA GOGAN,

STR. NUVELEI NR. 8, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012594,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fata din DAFIN

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 05.01.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

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

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

───────

(210) M 2020 02758
(151) 30/04/2020
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

CALEA ALBA IULIA NR. 36,
COMUNA CIUGUD,
JUDETUL ALBA, DRÂMBAR,
517241, ALBA, ROMANIA

(540)

Transilvania Nuts "Din
natură pentru tine"

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

(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,
făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
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. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02759
(151) 30/04/2020
(732) DEFIRO MEDIA PRODUCTION

SRL, BD. PIPERA NR. 1-7, ET. 6,
CLĂDIREA NORD CITY TOWER,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Defiro

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.07;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.04

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

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

───────

(210) M 2020 02761
(151) 30/04/2020
(732) Oncos Transilvania Srl, STR.

DONATH NR. 74, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400290, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
VERDE DE VERDE

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

31. Seminţe şi bulbi florali, fructe şi flori
proaspete şi uscate, plante şi copaci, inclusiv
ornamentali.
44. Consultanţă agricolă, în vânătoare şi pescuit,
servicii de aranjamente florale şi amenajări
exterioare.

───────

(210) M 2020 02762
(151) 30/04/2020
(732) S.C. STRUCTURAL

MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L., BLV. AL. IOAN CUZA NR.
95, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

remarkable

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
20.01.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare personal, furnizarea de informatii
privind recrutarea de personal, consultanță în
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materie de recrutare a angajaților, servicii de
recrutare, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal executiv, servicii de
consultanță în recrutare, plasare și recrutare
de personal, publicitate pentru recrutare de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe perioadă determinată, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de intermediere de recrutare de
personal, servicii de recrutare a personalului de
conducere, organizare și coordonare de târguri
de recrutare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
recrutare de personal de conducere de
nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de
consiliere cu privire la recrutare de absolvenți,
servicii de
recrutare pentru personal de asistență la birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de muncă,
servicii de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, furnizare de informații
în materie de recrutare printr-o rețea informatică
globală, servicii de recrutare a personalului și
agenții de ocupare a forței de muncă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea si sustinerea de traininguri,
organizarea de simpozioane, organizarea de
conferinte, organizarea de workshop-uri.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
intermediere și recrutare de personal, platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal.

───────

(210) M 2020 02763
(151) 30/04/2020
(732) S.C. STRUCTURAL

MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L., BLV. AL. IOAN CUZA NR.
95, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Remarkable Jobs

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare personal, furnizarea de informatii
privind recrutarea de personal, consultanță în
materie de recrutare a angajaților, servicii de
recrutare, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal executiv, servicii de
consultanță în recrutare, plasare și recrutare
de personal, publicitate pentru recrutare de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe perioadă determinată, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, recrutare și plasare a forței de
muncă, servicii de intermediere de recrutare de
personal, servicii de recrutare a personalului de
conducere, organizare și coordonare de târguri
de recrutare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
recrutare de personal de conducere de
nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de
consiliere cu privire la recrutare de absolvenți,
servicii de recrutare pentru personal de asistență
la birou, servicii de recrutare și plasare a forței
de muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
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organizarea si sustinerea de traininguri,
organizarea de simpozioane, organizarea de
conferinte, organizarea de workshop-uri.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
intermediere și recrutare de personal, platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje în domeniul
intermedierii și recrutării de personal.

───────

(210) M 2020 02764
(151) 30/04/2020
(732) La Butichella Distribution SRL,

STR. ȘIPOTU NR. 70, JUD.
PRAHOVA, LIPĂNEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

La BUTICHELLA FASHION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04; 27.05.11

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

clase:
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.
42. Design pentru magazine, proiectare (design)
de magazine.

───────

(210) M 2020 02765
(151) 30/04/2020
(732) TARR WINERY SRL, STR.

VICTORIEI NR. 132, JUD. SATU
MARE, LIVADA, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH,
SOS. PANTELIMON NR. 243,
BL. 52, SC. A, ET. 5, AP. 18,
SECTOR 2,, BUCURESTI, 021608,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

triterra UPPER
TRANSYLVANIA WINERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.05.15

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

33. Vinuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou. servicii
de agenții de import export, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepţia berii), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), prezentarea de produse şi
servicii în mediile de comunicare, pentru retail,
organizarea de târguri pentru scopuri comerciale
sau publicitare, administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
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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.

───────

(210) M 2020 02766
(151) 30/04/2020
(732) SC STRUCTURAL MANAGEMENT

SOLUTIONS SRL, BLV. AL.
IOAN CUZA NR. 95, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Remarkable People

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare
personal, furnizarea de informatii privind
recrutarea de personal, consultanță în materie
de recrutare a
angajaților, servicii de recrutare, recrutare de
personal permanent, recrutare de
personal executiv, servicii de consultanță în
recrutare, plasare și recrutare de personal,
publicitate pentru
recrutare de personal, servicii profesionale de
recrutare a personalului, recrutare de personal
pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe
perioadă determinată, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului
privind recrutarea de personal, recrutare și
plasare a forței de muncă, servicii de
intermediere de recrutare
de personal, servicii de recrutare a personalului
de conducere, organizare și coordonare de
târguri de
recrutare, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de consultanță
privind recrutarea

de personal, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, servicii de intervievare
(pentru recrutarea
de personal), recrutare de personal de
conducere de nivel superior, furnizare de
informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de
consiliere cu privire la recrutare de absolvenți,
servicii de
recrutare pentru personal de asistență la birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de muncă,
servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, furnizare de informații în
materie de
recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare a personalului și agenții de
ocupare a forței de muncă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea si sustinerea de
traininguri, organizarea de simpozioane,
organizarea de conferinte, organizarea de
workshop-uri.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
intermediere / recrutare de personal, platformă
ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje
în domeniul intermedierii/recrutării de personal.

───────
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(210) M 2020 02767
(151) 30/04/2020
(732) CREATE DIRECT SRL, STR.

SIRIULUI NR.42-46, ETAJ 3,
SECŢIUNEA 16, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014354,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

InPiata.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.09.01;
26.11.12; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov
(Pantone=Medium Purple U),
galben (Pantone=7548 U), galben
(Pantone=YELLOW 012 U), verde
(Pantone=374 U), verde (Pantone=368
U), verde (Pantone=363 U), verde
(Pantone=356 U), galben (Pantone
=585 U), rosu (Pantone=Strong Red
U), roz (Pantone=206 U), verde
(Pantone=374 U), verde (Pantone=368
U), verde (Pantone=363 U), verde
(Pantone=356 U), galben (Pantone
=585 U), rosu (Pantone=Sportocaliu
(Pantone=1375 U), portocaliu (Pantone
E=166 U)

(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)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,

zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (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 02768
(151) 30/04/2020
(732) AŞEZĂMINTELE BRÂCOVENEŞTI

"BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA",
STR. SFINŢII APOSTOLI NR.
60, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Așezămintele Brâncovenești
„Biserica Domnița Bălașa”

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2020 02769
(151) 30/04/2020
(732) SC TEHNIC MEDIA SRL, STR.

LUNCA BRADULUI NR. 6, BL.M31,
SC.B1, AP.120, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INDPULS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.07

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone=
2748C), galben (Pantone=1225C), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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,
servicii de
analiză industrială.

───────

(210) M 2020 02770
(151) 30/04/2020
(732) CONSTANTIN GRECU, ALEEA

DECEBAL NR. 17, BL. G8, SC.
B, AP. 11, JUDETUL IASI, IASI,
700230, IAȘI, ROMANIA

(540)
Game of Masks

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

28. Joc interactiv cu cartonaşe, de dezvoltare
personală şi autocunoaştere.

───────

(210) M 2020 02771
(151) 30/04/2020
(732) SC EOS DERZIS COM SRL, B-DUL

DECEBAL NR. 56, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)
GERPIPE

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

11. Țevi de apă pentru instalaţiile sanitare.
17. Țevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice.
19. Țevi de apă, nemetalice.

───────
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(210) M 2020 02772
(151) 30/04/2020
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUDEŢ OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PRORIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA NR. 127, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ȘUNCĂ #97

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.13.25

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

35. Serviii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a preparatelor din carne, prezentarea pentru
vânzare și vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat sau platforme online terțe,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare privind produsele proprii, publicitate,
publicitate, marketing si promovare prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.

───────

(210) M 2020 02773
(151) 30/04/2020
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUDEŢ OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PRORIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA NR. 127, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Malina GUSTĂ CLIPA!
GUST BUN & ENERGIE # 97

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat, prezentarea pentru vânzare și vânzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
online prin intermediul unui site web specializat
sau platforme online terțe, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod, servicii
de promovare şi de informare, administraţie
comercială, gestionarea afacerilor comerciale,
activităţi de import-export, lanţuri de magazine,
publicitate, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
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produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.

───────

(210) M 2020 02774
(151) 30/04/2020
(732) SC SEBRA STYLE SRL, STR.

IONESCU GHEORGHE NR. 15,
CAM.1, BL. 126, SC. 2, ET.1, AP.
36, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
030615, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MINIKIDS

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 09.05.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
lenjerie de corp pentru bebeluși.

───────

(210) M 2020 02775
(151) 30/04/2020
(732) Asociația Trei Vieți, STR. TUDOR

NECULAI NR. 17, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.12;
26.04.05; 26.04.16

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 02776
(151) 30/04/2020
(732) PET PRODUCT S.R.L., STR.

PRECIZIEI, NR. 1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ET.3, SECTORUL 6, BUCUREŞTI,
RO, .

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

(540)

Animax Vet
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (RGB
027EBA), roz (RGB E7126F)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate veterinare, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru uz veterinar,
suplimente dietetice pentru animale, suplimente
alimentare pentru animale, vitamine și
minerale pentru animale, loţiuni de uz
veterinar, hrană pentru animale cu conţinut
medicamentos, antibiotice de uz veterinar,
preparate farmaceutice pentru tratarea viermilor
la animale de companie, dezinfectante de uz
veterinar, preparate de diagnosticare pentru
uz veterinar, produse antidiaretice pentru
animale, produse laxative pentru animale,
antiinflamatoare pentru uz veterinar, produse
antimicotice pentru animale, produse
antiparazitare pentru animale, preparate
antiparazitare, soluții cicatrizante veterinare,
produse dermatologice de uz veterinar,
tratamente neurologice de uz veterinar,
tratamente gastrice de uz veterinar, tratamente
oftamologice de uz veterinar, tratamente pentru
urechile animalelor, tratamente dentare pentru
animale, produse cu efect calmant al sistemului
nervos pentru animale, vaccine veterinare, hrană
pentru animale cu nevoi speciale, produse de
îngrijire şi întreţinere pentru animale cu nevoi
speciale, lapte pentru naștere și înțărcare pentru
animale, tablete impotriva infectiilor bacteriene
ale peștilor din acvarii, tratamente împotriva
micozelor și a parazitilor care atacă pielea
și branhiile peștilor din acvarii, servicii de
vânzare cu amănuntul de aparate şi instrumente
veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali
destinate animalelor, articole ortopedice pentru
animale, materiale de sutură, plasturi, materiale
de pansat, gulere protectoare pentru animale,
ciment pentru copitele animalelor, beţişoare din
bumbac pentru scopuri veterinare, seringi de
administrare de uz veterinar, manuși pentru uz
veterinar, viziere de protecție pentru uz veterinar,
instrumente pentru administrarea pilulelor (de uz
veterinar), dispozitive de extragere a căpușelor
pentru animale, biberoane și suzete pentru puii
de animale, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, servicii de vânzare
cu amănuntul de pastă de dinți pentru animale,
spray-uri și loțiuni dentare pentru animale,
soluții pentru igiena orală a animalelor, periuțe
de dinți pentru animale, geluri pentru igiena
dentar ă a animalelor, spray-uri de gură pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru igiena ochilor animalelor, soluții

de curațare pentru ochii și urechile animalelor,
șervețele pentru igiena ochilor,
botului și urechilor animalelor, șervețele umede
pentru igiena ochilor, botului și urechilor
animalelor, geluri pentru curățarea urechilor
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul de
soluții de curățare pentru mentinerea igienei în
locuințele cu animale, șervețele umede pentru
mentinerea igienei în locuințele cu animale,
soluții pentru indepartat pete și mirosuri în
locuințele cu animale, soluții antiacarieni, soluții
pentru curățarea interiorului mașinii în care
sunt transportate animale, soluții dezinfectante,
soluții pentru curățarea jucăriilor animalelor,
soluții degresante pentru cuștile de transport
ale animalelor, spray-uri pentru igienizarea
coliviilor, a terariilor și acvariilor, produse de
curățat colivii, cuști, terarii, acvarii, soluții de
curățat mobilier și produse pentru animale,
bureți și perii pentru curățarea mobilierului
și produselor destinate animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul de săculeți igienici
pentru excrementele animalelor, pungi igienice
pentru strangerea excrementele animalelor,
clești pentru strâns excrementele animalelor,
dispensere de pungi igienice, suporturi pentru
pungi igienice, role adezive pentru curățarea
părului de
animale, spray-uri pentru îndepărtarea pisicilor
și câinilor din locurile nedorite, spray-uri
repulsive, servicii de vânzare cu amănuntul
de șampoane pentru animale, sampoane
medicinale pentru animale, balsamuri pentru
animale, spume de curățare pentru animale,
spray-uri pentru curățarea blănii și pielii
animalelor, produse pentru pieptănarea ușoară a
blănii animalelor, creme tratament pentru blana
și pielea animalelor, creme pentru descâlcirea
blănii animalelor, spray-uri antiseptice pentru
animale, loțiuni de curățare pentru animale,
parfumuri pentru animale, deodorante pentru
animale, creme pentru igiena animalelor,
creme, loțiuni și balsamuri pentru protecția
lăbuțelor, spray-uri pentru protecția și stralucirea
blănii animalelor, spray-uri hidratante pentru
blana animalelor, geluri pentru ingrijirea pielii
animalelor, spray-uri pentru spalarea uscată
a animalelor, mănuși umede pentru curățarea
blănii animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul de covorașe absorbante pentru
animale, suporturi absorbante de unică folosință
pentru animale de companie, scutece pentru
animale, șervețele umede pentru curățarea
animalelor, chiloți absorbanți pentru
animale, chiloți de protecție pentru animale,
mănuși umede pentru igiena animalelor,
tampoane igienice pentru animale, chiloți
igienici pentru animalele de companie, zgărzi
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antiparazitare, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale,
servicii de vânzare cu amânuntul de litiere,
odorizante pentru litiere, pungi pentru litiere,
lopățele pentru litiere, filtre pentru litiere,
deodorizator pentru litiere, deodorant pentru
litiere, așternuturi igienice pentru litiere, nisip
pentru litiere, nisip aromat (aşternut) pentru
litiere, hârtie abrazivă pentru litiere, covorașe
pentru litiere, tălaș pentru litiere, produse
pentru litiere, servicii de vânzare cu amănuntul
de hrană, recompense, delicatese, băuturi,
produse cosmetice, produse de îngrijire a pielii,
părului, blănii și penelor, produse de îngrijire a
ghearelor, jucării, jocuri, ansambluri de joacă,
îmbrăcăminte, încălţăminte, lese, botniţe, zgărzi,
hamuri, perii, piepteni, cleşti, unghiere, veselă
pentru servirea mesei, adăpători, litiere, produse
pentru litiere, aşternuturi igienice pentru litiere,
terarii, acvarii, produse şi accesorii pentru terarii
şi acvarii, colivii, produse şi accesorii pentru
colivii, produse de educaţie, produse
pentru dresaj, genţi şi cuşti pentru transport,
centuri de siguranță auto, scaune destinate
utilizării în vehicule, cărucioare, medalioane,
perne, pături, paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri,
cuiburi, mobilier, toate aceste produse
menţionate anterior fiind destinate animalelor
și animalelor de companie, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata de
preparate veterinare, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri veterinare,
suplimente dietetice pentru animale, suplimente
alimentare pentru animale, vitamine și minerale
pentru animale, loţiuni pentru scopuri veterinare,
hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
antibiotice de uz veterinar, preparate
farmaceutice pentru tratarea viermilor la animale
de companie, dezinfectante de uz veterinar,
preparate de diagnosticare pentru uz veterinar,
produse antidiaretice pentru animale, produse
laxative pentru animale, antiinflamatoare pentru
uz veterinar, produse antimicotice pentru
animale, produse antiparazitare pentru animale,
preparate
antiparazitare, soluții cicatrizante veterinare,
produse dermatologice pentru animale,
tratamente neurologice de uz veterinar,
tratamente gastrice de uz veterinar, tratamente
oftamologice de uz veterinar, tratamente pentru
urechile animalelor, tratamente dentare pentru
animale, produse cu efect calmant al sistemului
nervos pentru animale, vaccine veterinare, hrană

pentru animale cu nevoi speciale, produse de
îngrijire şi întreţinere pentru
animale cu nevoi speciale, lapte pentru naștere
și înțărcare pentru animale, tablete impotriva
infectiilor bacteriene ale peștilor din acvarii,
tratamente împotriva micozelor și a parazitilor
care atacă pielea și branhiile peștilor din acvarii,
servicii de vânzare cu ridicata de aparate şi
instrumente veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali destinate animalelor, articole ortopedice
pentru animale, materiale de sutură, plasturi,
materiale de pansat, gulere protectoare pentru
animale, ciment pentru copitele animalelor,
beţişoare din bumbac pentru scopuri veterinare,
seringi de administrare de uz veterinar, manuși
pentru uz veterinar, viziere de protecție pentru
uz veterinar, instrumente pentru administrarea
pilulelor (de uz veterinar), dispozitive de
extragere a căpușelor pentru animale, biberoane
și suzete pentru puii de animale, materiale pentru
plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, servicii de
vânzare cu ridicata de pastă de dinți pentru
animale, spray-uri și loțiuni dentare pentru
animale, soluții pentru igiena orală a animalelor,
periuțe de dinți pentru animale, geluri pentru
igiena dentară a animalelor, spray-uri de
gură pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata de produse pentru igiena ochilor
animalelor, soluții de curațare pentru ochii
și urechile animalelor, șervețele pentru igiena
ochilor, botului și urechilor animalelor, șervețele
umede pentru igiena ochilor, botului și urechilor
animalelor, geluri pentru curățarea urechilor
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata de
soluții de curățare pentru mentinerea igienei în
locuințele cu animale, șervețele umede pentru
mentinerea igienei în locuințele cu animale,
soluții pentru indepartat pete și mirosuri în
locuințele cu animale, soluții antiacarieni, soluții
pentru curățarea interiorului mașinii în care
sunt transportate animale, soluții dezinfectante,
soluții pentru curățarea jucăriilor animalelor,
soluții degresante pentru cuștile de transport ale
animalelor, spray-uri pentru igienizarea coliviilor,
a terariilor și acvariilor, produse de curățat colivii,
cuș
ti, terarii, acvarii, soluții de curățat mobilier
și produse pentru animale, bureți și perii
pentru curățarea mobilierului și produselor
destinate animalelor, servicii de vânzare cu
ridicata de săculeți igienici pentru excrementele
animalelor, pungi igienice pentru strangerea
excrementele animalelor, clești pentru strâns
excrementele animalelor, dispensere de pungi
igienice, suporturi pentru pungi igienice, role
adezive pentru curățarea părului de animale,
spray-uri pentru îndepărtarea pisicilor și câinilor
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din locurile nedorite, spray-uri repulsive, servicii
de vânzare cu ridicata de șampoane pentru
animale, sampoane medicinale pentru animale,
balsamuri pentru animale, spume de curățare
pentru animale, spray-uri pentru curățarea blănii
și pielii animalelor, produse pentru pieptănarea
ușoară a blănii animalelor, creme tratament
pentru blana și pielea animalelor, creme
pentru descâlcirea blănii animalelor, spray-uri
antiseptice pentru animale, loțiuni de curățare
pentru animale, parfumuri pentru animale,
deodorante pentru animale, creme pentru igiena
animalelor, creme, loțiuni și balsamuri pentru
protecția lăbuțelor, spray-uri pentru protecția și
stralucirea blănii
animalelor, spray-uri hidratante pentru blana
animalelor, geluri pentru ingrijirea pielii
animalelor, spray-uri pentru spalarea uscată
a animalelor, mănuși umede pentru curățarea
blănii animalelor, servicii de vânzare cu
ridicata de covorașe absorbante pentru animale,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, scutece pentru animale,
șervețele umede pentru curățarea animalelor,
chiloți absorbanți pentru
animale, chiloți de protecție pentru animale,
mănuși umede pentru igiena animalelor,
tampoane igienice pentru animale, chiloți
igienici pentru animalele de companie, zgărzi
antiparazitare, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale,
servicii de vânzare cu ridicata de litiere,
odorizante pentru litiere, pungi pentru litiere,
lopățele pentru litiere, filtre pentru litiere,
deodorizator pentru litiere, deodorant pentru
litiere, așternuturi igienice pentru litiere, nisip
pentru litiere, nisip aromat (aşternut) pentru
litiere, hârtie abrazivă pentru litiere, covorașe
pentru litiere, tălaș pentru litiere, produse
pentru litiere, servicii de vânzare cu ridicata
de hrană, recompense, delicatese, băuturi,
produse cosmetice, produse de îngrijire a
pielii, părului, blănii și penelor, produse de
îngrijire a ghearelor, jucării, jocuri, ansambluri de
joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese, botniţe,
zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti, unghiere,
veselă pentru servirea mesei, adăpători, terarii,
acvarii, produse şi accesorii pentru terarii şi
acvarii, colivii, produse şi accesorii pentru colivii,
produse de educaţie, produse pentru dresaj,
genţi şi cuşti pentru transport, centuri de siguran
ță auto, scaune destinate utilizării în vehicule,
cărucioare, medalioane, perne, pături, paturi,
culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier, toate
aceste produse menţionate anterior fiind
destinate animalelor și animalelor de companie.
39. Servicii de ambulanță veterinară.

44. Servicii veterinare, servicii prestate de
un cabinet veterinar, stomatologie veterinară,
servicii de oftamologie veterinară, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
chirurgie veterinară, servicii de sterilizare a
animalelor, servicii de spital pentru animale,
servicii de introducere de microcipuri sub
pielea animalelor de companie, în scopul
localizării și identificării, servicii de efectuare de
analize și teste veterinare pentru diagnosticul
și tratamentul animalelor, servicii de imagistică
veterinară, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, terapie fizică
pentru animale, servicii de îngrijire de animale
de companie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, servicii de îngrijire a frumuseții pentru
animale, servicii de tuns pentru animale, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor de
companie.

───────

(210) M 2020 02777
(151) 30/04/2020
(732) DUMITRU IOAN, GEORGE

VALSAN NR. 12, BL. 109, SC.
4, ET. 6, AP. 192, SECTOR
6, BUCURESTI, 060475,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CORNELIA CARMEN ABĂLARU,
STR. TABEREI NR. 17, JUD.
SIBIU, SALISTE, 557225, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

StrongLife

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.13; 03.13.01; 03.13.04

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

clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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 02778
(151) 30/04/2020
(732) LIVIA LUCAN-ARJOCA, STR.

OBORUL NOU NR. 13, BL.
P10, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SMARTKID

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 20.01.05

(591) Culori revendicate:negru (RGB
050708), roşu (RGB D32728)

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

41. Servicii educative și de instruire, organizare
de conferințe, organizare de conferințe

educaționale, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
și conducere de conferințe educative, organizare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea de
conferințe referitoare la educație.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 

           Referitor la depozitul M 2020 02291 publicat în data de 14.04.2020, se scoate de la 
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