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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04182 30/06/2020 ELIE EID "JINY" Narghila de unică

folosință

2 M 2020 04268 30/06/2020 AGROFEN PRODUCT SRL SAVORI ARDELENEŞTI

3 M 2020 04432 30/06/2020 SC QUICK SERVICE SRL QUICK SERVICE Soluţii tehnice
pentru o viaţă sigură!

4 M 2020 04441 30/06/2020 GUN FORCE SECURITY SRL GUN FORCE SECURITY 2020

5 M 2020 04442 30/06/2020 CARSONS LIGHTS SRL carsons

6 M 2020 04443 30/06/2020 SC EDG PAVAJE PLUS SRL EDG

7 M 2020 04444 30/06/2020 IULIAN TIRNACOP HARD SPINNING

8 M 2020 04445 30/06/2020 SC ARENA CONCEPT VISION
SRL

iShield

9 M 2020 04446 30/06/2020 ABSOLUT MEDIALIKE
PRODUCTION SRL

HD24.ro ȘTIRILE JUDEȚULUI
HUNEDOARA

10 M 2020 04447 30/06/2020 CITYVET PET & FARM SRL CityVet

11 M 2020 04448 30/06/2020 CITYVET PET & FARM SRL CityVet

12 M 2020 04449 30/06/2020 S.C. EVITA 2001 S.R.L. ATLANTIS

13 M 2020 04450 30/06/2020 S.C. TECVIVO S.R.L. DMS

14 M 2020 04451 30/06/2020 S.C. FACTORY MEDIA
EXCLUSIV S.R.L.

Incisiv

15 M 2020 04452 30/06/2020 S.C. BORO PR &
COMMUNICATION S.R.L.

Romanian Healthcare Awards

16 M 2020 04453 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

VINUM UNIVERSITAS

17 M 2020 04454 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

TEZAURUL UNIVERSITĂȚII

18 M 2020 04455 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

MAGNIFICUS RECTORUS

19 M 2020 04456 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

EDITURA EX-TERRA AVRVM-
USAMV BUCUREȘTI

20 M 2020 04457 30/06/2020 S.C. VENDING ZONE S.R.L. SPEEDY GO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 04459 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

STAȚIUNEA DIDIACTICĂ DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU VITICULTURĂ ȘI
POMICULTURĂ PIETROASA-
ISTRIȚA

22 M 2020 04460 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

STAȚIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE
PIETROASA

23 M 2020 04461 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

STAȚIUNEA DIDACTICĂ
BELCIUGATELE

24 M 2020 04462 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

STAŢIUNEA DIDACTICĂ
BELCIUGATELE FERMA Moara
Domnească

25 M 2020 04463 30/06/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

REFORMA 9 gust & stare

26 M 2020 04464 30/06/2020 ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L. PREVIR

27 M 2020 04465 30/06/2020 ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L. ALTEVIR

28 M 2020 04466 30/06/2020 EHA GLOBAL TRADE S.R.L. IGIENSHOP

29 M 2020 04469 30/06/2020 SC JUICE FRUITT SRL JUICE FRUITT Tradițional
Românesc 100% natural

30 M 2020 04470 30/06/2020 SC CASA DE MODA MIREASA
SRL

Alegria by Oana Rotaru

31 M 2020 04471 30/06/2020 ANLI ESTETICA SRL Beauty Code

32 M 2020 04472 30/06/2020 ADINA MINODORA VLADU International EDU Center

33 M 2020 04473 30/06/2020 SERGIU OCTAVIAN PATT DJ SOP

34 M 2020 04474 30/06/2020 ELENA IULIANA MÜNCH Sinfonia Gustului

35 M 2020 04475 30/06/2020 ASOCIATIA MOTOADN
PENTRU DEZVOLTAREA
MOTOCICLISMULUI

MOTOADN Asociația pentru
Dezvoltarea Națională
Motociclismului 2018

36 M 2020 04476 30/06/2020 Radu Barb 7HD

37 M 2020 04477 30/06/2020 SC RONTESA COM SRL RTS

38 M 2020 04478 30/06/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
MINIFOTBAL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
39 M 2020 04479 30/06/2020 CRIS GROUP SRL CRIS DEPOT MATERIALE

CONSTRUCŢII

40 M 2020 04480 30/06/2020 CRIS GROUP SRL CRIS ROOF EXCELENTA IN
ACOPERISURI

41 M 2020 04481 30/06/2020 ARDES REFRESH SRL Ardes

42 M 2020 04482 30/06/2020 SC RAIMAN AUTO 2015 SRL RAIMAN

43 M 2020 04483 30/06/2020 PROFI ROM FOOD S.R.L. GRĂDINA Bunicii

44 M 2020 04484 30/06/2020 ELIANCE GROUP IT SRL HIGHKEY

45 M 2020 04485 30/06/2020 ȘTEFAN-ALEXANDRU COLLER

46 M 2020 04486 30/06/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.RL. Dolcini

47 M 2020 04487 30/06/2020 S.C. FAXMEDIA CONSULTING
S.R.L.

MONITORUL OFICIAL LOCAL
MOL emol.ro

48 M 2020 04488 30/06/2020 DESPACHETĂRIA ONO S.R.L. DESPACHETĂRIA ONO
KICSOMAGOLDA

49 M 2020 04489 30/06/2020 GEORGE PATRICIU SERBAN Pizza Papini

50 M 2020 04490 30/06/2020 ADELA MARIA LAZĂR GREEN NEWS.ro new vibe in
town
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(210) M 2020 04182
(151) 30/06/2020
(732) ELIE EID, STR. EROU IANCU

NICOLAE NR. 38C, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

"JINY" Narghila
de unică folosință

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
10.01.12

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04268
(151) 30/06/2020
(732) AGROFEN PRODUCT SRL, SAT

CORNESTI NR. 8, JUDEŢ CLUJ,
MIHAI VITEAZU, 407407, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
SAVORI ARDELENEŞTI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04432
(151) 30/06/2020
(732) SC QUICK SERVICE SRL,

STR. MERISOR, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900371, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

QUICK SERVICE Soluţii
tehnice pentru o viaţă sigură!

(531) Clasificare Viena: 26.03.02; 27.05.01;
27.05.02

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de calculat,
calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, costume de
scafandru, măști pentru scafandri, tampoane de
urechi pentru scafandri, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, mănuși de scafandru,
aparate de respirat sub apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
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───────

(210) M 2020 04441
(151) 30/06/2020
(732) GUN FORCE SECURITY SRL,

STR. PRINCIPALA, JUDE'UL
GIUGIU, SAT VARASTI, 600018,
GIURGIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR.
2, SC.B, AP.2, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600204

(540)

GUN FORCE SECURITY 2020

(531) Clasificare Viena: 05.13.04; 01.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 04442
(151) 30/06/2020
(732) CARSONS LIGHTS SRL, STR.

SALCÂMILOR NR. 23A, SC.
E, AP. 6, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540202, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

carsons

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2020 04443
(151) 30/06/2020
(732) SC EDG PAVAJE PLUS SRL,

STR. PETRU PAVEL ARON NR.14,
JUDEŢUL ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)

EDG

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.15.09;
27.05.01

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

37. Lucrări de construcție.
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───────

(210) M 2020 04444
(151) 30/06/2020
(732) IULIAN TIRNACOP, COMUNA

BUJORENI NR. 132/8, JUDEȚUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)
HARD SPINNING

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă, plute de
pescuit, gute de pescuit, lansete de pescuit, genți
de pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, articole de pescuit,
mulinete pentru pescuit, plase pentru pescuit,
accesorii de pescuit, harpoane pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, monturi paternoster
pentru pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
harpoane folosite la pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), genți adaptate
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de
undițe pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, suporturi pentru undițe de
pescuit, vergi de pescuit pentru personalizare,
greutăți de plumb pentru pescuit, plase de
pescuit în acvari, tocuri pentru undițe de
pescuit, lansete pentru pescuit la muscă, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță pentru
pescuitul de pe mal, indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit,

alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
săculeți cu momeală pentru catapulte de pescuit,
articole de scoatere a peștelui din cârlige de
undiță (accesorii de pescuit), indicatoare de
presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora).
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, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, educaţie, furnizarea de
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, publicare multimedia, furnizare de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie.

───────

(210) M 2020 04445
(151) 30/06/2020
(732) SC ARENA CONCEPT VISION

SRL, CALEA MOȘILOR NR. 129,
CORP C2, PARTER, CAM. 2, AP.
1, 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)

iShield

(531) Clasificare Viena: 27.05.02



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/06/2020

(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).
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 04446
(151) 30/06/2020
(732) ABSOLUT MEDIALIKE

PRODUCTION SRL, PIAȚA
VICTORIEI NR. 2, ET. 2, CAMERA
202, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, 330085, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

HD24.ro ȘTIRILE
JUDEȚULUI HUNEDOARA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.07.02

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2020 04447
(151) 30/06/2020
(732) CITYVET PET & FARM SRL,

STR. PORII NR. 148, SPATIUL
COMERCIAL 1, BLOC CORP
5, SC. 1, PARTER, COMUNA
FLORESTI, JUDEȚUL CLUJ, SAT
FLORESTI, CLUJ, 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)

CityVet

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3005C, 533C)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
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şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04448
(151) 30/06/2020
(732) CITYVET PET & FARM SRL,

STR. PORII NR. 148, SPATIUL
COMERCIAL 1, BLOC CORP
5, SC. 1, PARTER, COMUNA
FLORESTI, JUDEȚUL CLUJ, SAT
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
CityVet

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

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04449
(151) 30/06/2020
(732) S.C. EVITA 2001 S.R.L., STR.

CAMELIILOR NR. 1, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA 1, LINIA
DE CENTURĂ NR. 50, BLOC
B14, SCARA 3, PARTER, AP. 005,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ATLANTIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roșu, mov
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile). Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04450
(151) 30/06/2020
(732) S.C. TECVIVO S.R.L., STR.

CARPAȚILOR NR. 60, BIROU 19,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24

(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).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse 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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/06/2020

(210) M 2020 04451
(151) 30/06/2020
(732) S.C. FACTORY MEDIA EXCLUSIV

S.R.L., STR. CILINDRULUI NR. 3
ET. 1, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Incisiv

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:alb, roșu (Pantone
1807 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04452
(151) 30/06/2020
(732) S.C. BORO PR &

COMMUNICATION S.R.L., STR.
ETERNITATE NR. 76, CLĂDIREA
AXA, ET. 1, BIROU 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700329, IAȘI, ROMANIA

(540)

Romanian Healthcare Awards

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0083C0)

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

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

───────

(210) M 2020 04453
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VINUM UNIVERSITAS

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru preparararea băuturilor.
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33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
───────

(210) M 2020 04454
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TEZAURUL UNIVERSITĂȚII

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru preparararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 04455
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MAGNIFICUS RECTORUS

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 04456
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EDITURA EX-TERRA
AVRVM-USAMV BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artiști, pensule,
mașini de scris și articole de birou (cu
excepția mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
38. Telecomunicații.
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04457
(151) 30/06/2020
(732) S.C. VENDING ZONE S.R.L., ŞOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPEEDY GO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
respectiv servicii de
furnizare bunuri prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2020 04459
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
STAȚIUNEA DIDIACTICĂ DE
CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU VITICULTURĂ
ȘI POMICULTURĂ

PIETROASA-ISTRIȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, mâncare pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
43. Restaurante și cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2020 04460
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STAȚIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU

VITICULTURĂ ȘI
VINIFICAȚIE PIETROASA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.10
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2020 04461
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STAȚIUNEA DIDACTICĂ
BELCIUGATELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.09
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, mâncare pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
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de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 04462
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STAŢIUNEA DIDACTICĂ
BELCIUGATELE FERMA

Moara Domnească

(531) Clasificare Viena: 07.01.09; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:crem, maro

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2020 04463
(151) 30/06/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, BDUL
MĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1

, BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA
(740) INVEL - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

REFORMA 9 gust & stare

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 29.01.13;
26.11.05; 26.01.03; 26.01.17; 26.01.18

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04464
(151) 30/06/2020
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L.,

STR. GRIVITA NR. 18 J, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PREVIR

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

clase:
10. Aparate şi instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea / tratarea funcţiei şi / sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 04465
(151) 30/06/2020
(732) ALTHEA LIFE SCIENCE S.R.L.,

STR. GRIVITA NR. 18 J, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALTEVIR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/06/2020

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

clase:
10. Aparate şi instrumente, dispozitive medicale
pentru ameliorarea / tratarea funcţiei şi / sau stării
persoanelor, dispozitive cu dozatoare utilizate în
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 04466
(151) 30/06/2020
(732) EHA GLOBAL TRADE S.R.L.,

STR. EUROPA NR. 25, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

IGIENSHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 01.13.15

(591) Culori revendicate:turcoaz, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 04469
(151) 30/06/2020
(732) SC JUICE FRUITT SRL, STR.

ALUNULUI NR. 62, JUDEȚUL
ALBA, BLAJ, 515400, ALBA,
ROMANIA

(540)

JUICE FRUITT Tradițional
Românesc 100% natural

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.07.01

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

32. Sucuri, amestec de sucuri de fructe, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, sucuri de legume (băuturi).

───────

(210) M 2020 04470
(151) 30/06/2020
(732) SC CASA DE MODA MIREASA

SRL, STR. PRIMĂVERII NR. 15-17,
JUDEȚUL VASLUI, BÂRLAD,
731171, VASLUI, ROMANIA

(540)
Alegria by Oana Rotaru

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

26. Flori artificiale.
31. Flori, flori tăiate, flori conservate pentru
decorare.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale.
44. Aranjamentul florilor, închiriere de flori.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/06/2020

(210) M 2020 04471
(151) 30/06/2020
(732) ANLI ESTETICA SRL, STR.

CARPATI NR. 9A, CAMERA
2,3,4, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Beauty Code

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

44. Servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de epilare cu laser,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consultanță în
domeniul cosmeticii, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de eliminare a
celulitei, consultanță în materie de frumusețe,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, saloane de îngrijire a pielii, saloane
de frumusețe, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratare a celulitei, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, servicii de
tratament pentru celulită, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
furnizate de saloane de slăbire, tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale de epilare,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de epilare,
servicii de cosmetică, masaj, consultanță în
nutriție, consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță legată de nutriție, consiliere în
materie de sănătate, consiliere legată de nutriție.

───────

(210) M 2020 04472
(151) 30/06/2020
(732) ADINA MINODORA VLADU, STR.

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

(540)

International EDU Center

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#9da92c), albastru
(HEX=#104B9F)

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

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

───────

(210) M 2020 04473
(151) 30/06/2020
(732) SERGIU OCTAVIAN PATT, STR.

PETRU MAIOR NR. 30B, SC. 2, AP.
14, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,
REȘIȚA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)
DJ SOP

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

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

───────
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(210) M 2020 04474
(151) 30/06/2020
(732) ELENA IULIANA MÜNCH, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 1,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Sinfonia Gustului

(531) Clasificare Viena: 24.17.10; 26.11.05;
26.04.18; 27.05.01

(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 și alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2020 04475
(151) 30/06/2020
(732) ASOCIATIA MOTOADN

PENTRU DEZVOLTAREA
MOTOCICLISMULUI, STR.
ALUVIUNII NR. 16, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MOTOADN Asociația pentru
Dezvoltarea Națională
Motociclismului 2018

(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 24.07.01;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.14; 27.07.01; 01.01.03

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, alb

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

16. Afișe, agende, anuare (publicații tipărite),
broșuri, broșuri tipărite, calendare tipărite,
cărți de onoare, cartonașe imprimate, coperte
(coperți) de reviste, cursuri tipărite, diplome
imprimate, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, jurnale, materiale tipărite pentru
instruire, pliante tipărite, pliante informative
tipărite, reviste (publicații periodice), ziare.
41. Educație, divertisment și sport, academii
(educație), antrenament (instruire), coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
cursuri de conducere auto privind siguranța
rutieră, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri
prin corespondență, elaborare de cursuri de
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instruire și de examene, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
formare pentru motocicliști (instruire), formare
pentru șoferi de curse (instruire), formare
practică (demonstrație), furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
furnizare de informații cu privire la instruire,
furnizare de informații despre învățământ online,
furnizare de instruire în conducerea unui
vehicul cu motor, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, instruire, instruire
computerizată, instruire în materie de siguranță
rutieră, instruire pentru motocicliști, instruire
pentru șoferi, instruire pentru șoferi de curse,
instruirea conducătorilor auto, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de instruire, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri
prin metode autodidactice, organizare de
seminare de pregătire continuă, organizare de
seminarii, organizare de sesiuni de formare,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
de instruire, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizarea de ateliere de
lucru, organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de expoziții cu scop educativ,
pregătire și instruire, seminarii, școală auto,
servicii de instruire și formare, servicii educative
în materie de siguranță rutieră.

───────

(210) M 2020 04476
(151) 30/06/2020
(732) Radu Barb, ALEEA

CRIZANTEMELOR, BL E14A, SC 4
AP 4, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

7HD

(531) Clasificare Viena: 24.15.13; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.02; 27.07.17

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată.
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 04477
(151) 30/06/2020
(732) SC RONTESA COM SRL, STR.

GEORGE ENESCU NR. 1 BIS,
JUDEŢUL BACĂU, MOINEŞTI,
605400, ROMANIA

(540)

RTS
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(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 29.01.12;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
9. Măşti de protecţie pentru muncitori, măşti de
protecţie.
10. Măşti utilizate de către personalul medical,
măşti sanitare pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 04478
(151) 30/06/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUDEŢUL PRAHOVA
, PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAŢIONAL

DE MINIFOTBAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04479
(151) 30/06/2020
(732) CRIS GROUP SRL, STR. TRAIAN

NR. 47, JUD. IALOMIŢA, COMUNA
VLADENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CRIS DEPOT MATERIALE
CONSTRUCŢII

(531) Clasificare Viena: 26.02.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, albastru

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

35. Servicii de comerţ cu ridicata şi prin
intermediul site-urilor web a materialelor de
construcţii.

───────

(210) M 2020 04480
(151) 30/06/2020
(732) CRIS GROUP SRL, STR. TRAIAN

NR. 47, JUD. IALOMIŢA, COMUNA
VLADENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CRIS ROOF EXCELENTA
IN ACOPERISURI
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(531) Clasificare Viena: 26.02.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
deschis

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

37. Servicii de montaj învelitoare pentru acoperiş
(tablă tip ţiglă sau faltuita).

───────

(210) M 2020 04481
(151) 30/06/2020
(732) ARDES REFRESH SRL, BD.

GHEORGHE MAGHERU NR.
9, BL. EVA, SC. 4, ET. 1, AP.
130, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ardes

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 29.01.12;
27.05.02; 27.05.24

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 04482
(151) 30/06/2020
(732) SC RAIMAN AUTO 2015

SRL, STR. PRINCIPALĂ NR.
36, JUDEȚUL DAMBOVIȚA,
VULCANA-PANDELE, 137540,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RAIMAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile.
37. Alimentare cu hidrogen gazos pentru
vehicule, aplicare de motive decorative pe
automobile, asistenţă în caz de pană de
vehicule (reparare), conversia motoarelor pe
benzină în motoare cu combustibil diesel,
curăţare completă pentru automobile, curăţare şi
spălare a autovehiculelor, echilibrare anvelope,
echilibrarea roţilor, finisare de automobile,
gresarea automobilelor, gresarea vehiculelor,
încărcare de baterii de vehicule, înlocuire de
amortizoare, înlocuirea ţevilor de eşapament,
inspecţia vehiculelor înainte de întreţinere,
inspecţia vehiculelor înainte de reparaţii,
instalare de accesorii pentru automobile,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule, întreţinere, service şi reparare de
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vehicule, întreţinere, service, tuning şi reparare
de motoare şi electromotoare, intermediere
de reparaţii de vehicule, întreţinere şi
reparaţii de autovehicule pentru transportul de
pasageri, întreţinere şi reparaţii de vehicule
cu motor, întreţinerea automobilelor, întreţinerea
de piese şi accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, lubrifierea automobilelor,
lubrifierea vehiculelor rutiere, montare geamuri
pentru autovehicule, montare (instalare) de
accesorii pentru vehicule, montare (instalare)
de piese pentru vehicule, montare parbrize
pentru autovehicule, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
montare piese de schimb pentru vehicule,
organizarea reparaţiei autovehiculelor terestre,
organizarea întreţinerii autovehiculelor terestre,
recondiţionarea ambreiajelor pentru camioane
pneumatice, recondiţionarea frânelor pentru
camioane pneumatice, recondiţionarea frânelor
pentru camioane hidraulice, recondiţionarea
motoarelor de vehicul, recondiţionarea
radiatoarelor de vehicule, recondiţionarea
vehiculelor, reglajul motoarelor, reglarea alinierii
roţilor, reparare de bare de remorcare pentru
vehicule, reparare de camioane, reparare de
cuplaje pentru vehicule terestre, reparare de
remorci, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de vehicule ca
parte a serviciilor pentru vehicule în pană,
reparare şi întreţinere de piese de şasiu
şi de caroserii pentru vehicule, reparare şi
întreţinere de motoare ale vehiculelor cu
motor, reparare şi întreţinere de vehicule cu
motor şi de piese ale acestora, reparare şi
întreţinere de motociclete, reparare şi întreţinere
de vehicule pentru transport public, reparare
şi întreţinere de vehicule cu motor şi de
motoare ale acestora, reparare de vehicule
electrice, repararea tapiţeriei autovehiculelor,
reparaţii de roţi, reparaţii de parbrize, reparaţii
de vehicule avariate în urma accidentelor,
reparaţie, întreţinere, alimentare cu carburant
şi încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparaţii şi finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terţi, reparaţii şi întreţinere
de automobile, revizii generale de vehicule,
servicii de acoperire a şasiului vehiculelor cu
un strat anticoroziv, servicii de aplicare unui
strat protector de vopsea pe şasiul vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
vehiculelor, servicii de consiliere cu privire la
întreţinerea vehiculelor, servicii de consiliere cu
privire la reparare autovehiculelor, servicii de
curăţare a maşinii, servicii de curăţare, lustruire
şi ceruire a vehiculelor, servicii de depanare
pentru vehicule, servicii de garaje destinate

întreţinerii şi reparării vehiculelor cu motor,
servicii de înlocuire a parbrizelor pentru vehicule,
servicii de înlocuire de geamuri de vehicule,
servicii de întreţinere a parbrizelor de vehicule,
servicii de întreţinere a geamurilor de vehicule,
servicii de recondiţionare automobile, servicii
de reîncarcăre a vehiculelor electrice, servicii
de reparaţii de vehicule în regim de urgenţă,
servicii de reparaţii pentru caroserii, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
service pentru întreţinerea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor, staţii
service pentru repararea vehiculelor, tratamente
preventive contra ruginii, pentru vehicule,
curăţarea vehiculelor, şlefuirea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, verificare de automobile
şi de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreţinere şi de reparaţie, vopsirea
automobilelor, vopsirea vehiculelor (întreţinere).
40. Tunare de vehicule, tuning pentru
electromotoare şi motoare de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor.

───────
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(210) M 2020 04483
(151) 30/06/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC. 4 AP.127, ETJ. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA Bunicii

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
01.03.02; 05.03.11; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, bej, galben,
crem, roz

(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 servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04484
(151) 30/06/2020
(732) ELIANCE GROUP IT SRL,

STR. OLARI NR. 11, CORP
C2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)
HIGHKEY

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

9. Suporturi digitale de înregistrare, suporturi
de înregistrare magnetice, CD-ROM-uri pre-
înregistrate, DVD-uri preinregistrate, pupitre
de mixaj de material audio original (master)
destinate utilizării în studiouri de înregistrare,
DVD-uri preînregistrate cu muzică, pupitre
de mixaj de material audio original (master)
destinate utilizării în studiouri de înregistrare.
41. Producție de materiale muzicale într-un
studio de înregistrare, servicii de editare
în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
înregistrări muzicale, producție de videouri
muzicale, producție de spectacole muzicale,
regie artistică pentru artiști scenici, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, organizare de
competiții artistice, organizarea de evenimente
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culturale și artistice, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii ale studiourilor de înregistrare,
film, video și televiziune, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de înregistrare și
producție audio, servicii de înregistrare audio și
video.

───────

(210) M 2020 04485
(151) 30/06/2020
(732) ȘTEFAN-ALEXANDRU COLLER,

SAT BREBU MÎNĂSTIREI NR.
930C, JUD. PRAHOVA, COMUNA
BREBU, 107105, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR.37,
AP.2, BUCURESTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 18.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Cuve metalice.
37. Servicii de reparații, servicii de construcții,
servicii de instalații, management de proiect
pe șantier cu privire la construcția de instalații
de aeroport, servicii montaj, reparații și
întreținere a sistemelor de balizaj aeroportuar, a
sistemelor de iluminare interioară și exterioară,
a aparatelor de proiecție, a generatoarelor
de curent, a sistemelor de navigație radio, a
sistemelor de ghidare vizuală, a echipamentelor
specifice turnurilor de control al traficului
aerian, a echipamentelor specifice terminalelor
pentru pasageri, curățarea câmpurilor de rulare
exterioare ale aeroporturilor.
42. Design industrial, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare

și de creație, referitoare la acestea, servicii
de balizaj (design de sisteme de iluminare
pentru delimitarea unui spațiu sau a unui
drum de navigație aeriană), servicii de
proiectare a instalațiilor electrice, a sistemelor
de automatizare, a sistemelor de iluminare
interioară și exterioara și a sistemelor de balizaj,
servicii de testare a aparaturii aeronautice
de iluminare la sol, planificarea tehnică
și managementul proiectelor tehnice pentru
dezvoltarea de echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2020 04486
(151) 30/06/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.RL.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC. 4 AP.127, ETJ. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dolcini

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Unt de arahide, pastă tartinabilă de arahide,
unt de alune, pastă tartinabilă de alune.
30. Făină și preparate din cereale, ciocolată,
dulciuri din ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, dulciuri, prăjituri, rulade (dulciuri).

───────
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(210) M 2020 04487
(151) 30/06/2020
(732) S.C. FAXMEDIA CONSULTING

S.R.L., STR. GHEORGHE
GRIGORE CANTACUZINO NR.
25C, JUD. PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
AP. P03, JUD. BRASOV, BRASOV,
500167, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MONITORUL OFICIAL
LOCAL MOL emol.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 26.11.01; 29.01.13

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

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

9. Software pentru gestiunea documentelor,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru administrarea de date și fisiere
și pentru baze de date.
35. Servicii de administrare a arhivei, indexarea
documentelor pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
comenzi online.
38. Transmisie electronică de date și documente
prin terminale de calculator și dispozitive
electronice, transmisie de informații online,
servicii de comunicare online.
42. Furnizarea de acces temporar la un software
de calculator care nu poate fi descărcat în
vederea elaborării documentelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet.

───────

(210) M 2020 04488
(151) 30/06/2020
(732) DESPACHETĂRIA ONO S.R.L.,

STR. BADEA CÂRŢAN NR. 3,
AP.1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DESPACHETĂRIA
ONO KICSOMAGOLDA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 24.17.25

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

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

───────
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(210) M 2020 04489
(151) 30/06/2020
(732) GEORGE PATRICIU SERBAN,

STR. CARAIMAN NR. 116,
BUCURESTI, 014463,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pizza Papini

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.01.17; 26.01.18

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

30. Pizza.
───────

(210) M 2020 04490
(151) 30/06/2020
(732) ADELA MARIA LAZĂR, STR.

GLORIEI NR. 67, ETAJ 1,
APARTAMENT 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GREEN NEWS.ro
new vibe in town

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
19.07.13; 16.01.25; 29.01.13

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

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, dispozitive
pentru tehnologia informației, audiovizuale,
multimedia și fotografice, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, publicații
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, reviste electronice.
16. Publicații periodice tipărite, publicații
educative tipărite, publicații imprimate, publicații
periodice tipărite, reviste (publicații periodice),
reviste generaliste, reviste profesionale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, pregătire
de publicații publicitare, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, publicitate
în reviste, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, compilare
de cataloage de afaceri, publicitate directă
prin poștă, comerț cu amănuntul și cu
ridicata de reviste, publicații tipărite, publicații
electronice, ziare, cataloage, publicitate online,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
analiză și cercetare de piață, managementul și
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
comerciale, publicitate în reviste, broșuri și ziare.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmitere de mesaje, comunicare prin mijloace
electronice, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, transmisie de
informații online, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la spații de chat pe internet,
transmitere
electronică de știri.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de publicații, publicare de publicații
periodice, împrumut de publicații imprimate,
furnizare de publicații online, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, împrumut
de cărți și publicații periodice, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
închiriere de reviste, publicare de reviste,
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publicare de reviste electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de reviste pe
internet, servicii de publicare de reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, servicii de editare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile.

───────



 

 

ERATĂ 

 

            Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 04416, publicat în data de 

06/07/2020, se scoate de la publicare deoarece solicitantul a optat pentru 

retragerea cererii în data de 01/07/2020, înainte ca aceasta să se publice. 


