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Cereri Mărci publicate în 13/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00919 31/03/2020 YILMAZ YILDIRIR SĂRĂȚILĂ

2 M 2020 00920 31/03/2020 YILMAZ YILDIRIR TURTILĂ

3 M 2020 00922 31/03/2020 YILMAZ YILDIRIR ROTILĂ

4 M 2020 00923 31/03/2020 YILMAZ YILDIRIR POFTILĂ

5 M 2020 01873 01/04/2020 SC RENANIA TRADE SRL SAFETY loves fashion

6 M 2020 02096 31/03/2020 IDEEA HOTEL SRL Ideea Clean Zone

7 M 2020 02225 02/04/2020 SMV The Vets SRL The Vets Clinicile Veterinare

8 M 2020 02232 31/03/2020 MANUELA-GITANA SANDU Vighor

9 M 2020 02233 31/03/2020 S.C. LICORNA WINE HOUSE
S.R.L.

IDEALIST

10 M 2020 02234 31/03/2020 SC DIPAFI LIGHTING SRL PEPA LIGHTING

11 M 2020 02235 31/03/2020 DISPRO PRO GROUP SRL FRUITFUL

12 M 2020 02236 31/03/2020 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

KIT KAT GOLD BREAK IN
STYLE

13 M 2020 02237 31/03/2020 NUAGE BEAUTY SRL N NUAGE Your Beauty Universe

14 M 2020 02238 31/03/2020 CORNEL COMAN AnyLAN

15 M 2020 02239 31/03/2020 ROYAL AUDIT HOUSE SRL Royal Synergy

16 M 2020 02240 31/03/2020 PURATOS PROD SRL Pâinea Străbunilor cu grâne
antice

17 M 2020 02242 31/03/2020 SMART CLIENT SERVICES
SRL

Dr. SMART - Solutions

18 M 2020 02243 31/03/2020 VLAD MĂCELARU VIZIERE

19 M 2020 02244 31/03/2020 UNIQUE REAL ESTATE
DEVELOPMENT S.R.L.

unique OFFICE BUILDING made
to measure office

20 M 2020 02246 01/04/2020 Sebastian Laslo LET'S DISCOVER ROMANIA

21 M 2020 02248 01/04/2020 S.C. KYNTIA S.R.L. K SEPT

22 M 2020 02249 01/04/2020 SC BESTPASCA LEBAR SRL AQUALUX professional & co.

23 M 2020 02250 01/04/2020 LOTUS '95 COSMETICS SRL DERMO CLEAN

24 M 2020 02253 01/04/2020 S.C. AMYLON S.A. LEGEND FELEACUL DIN 1918

25 M 2020 02254 01/04/2020 TELLURIUM CHEMICAL
Co.SRL

SANITELL

26 M 2020 02256 01/04/2020 SC NAN SECURITY SRL SC NAN SECURITY SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 02257 01/04/2020 RADU CODRUŢ NIŢULESCU HOMECHEF Herbs

28 M 2020 02259 01/04/2020 SC AD AUTO TOTAL SRL Iyvra

29 M 2020 02261 01/04/2020 ORIGINAL FASHION SRL OFRO

30 M 2020 02262 01/04/2020 ORIGINAL FASHION SRL OFRO

31 M 2020 02263 01/04/2020 DANTE INTERNATIONAL SA tazz by eMAG

32 M 2020 02265 02/04/2020 ION PODARU
ADRIAN MORGUN

CHIFTELUZZA TRADITII
SUEDEZE

33 M 2020 02266 02/04/2020 SONIC CAR-WASH SRL SONIC CAR WASH

34 M 2020 02267 02/04/2020 S.C. AGROCOMERT HOLDING
SA

AGROCOMERT HOLDING

35 M 2020 02268 02/04/2020 MIRCEA IOAN HOTNOG office one media

36 M 2020 02269 02/04/2020 SC MEDSTIM INTERNATIONAL
SRL

MEDSTIM Keep doing what you
love

37 M 2020 02270 02/04/2020 SC MEDSTIM INTERNATIONAL
SRL

MEDSTIM

38 M 2020 02271 02/04/2020 TRANSILVANIA NUTS SRL nutribon SMART MIX

39 M 2020 02272 02/04/2020 SC APEMIN TUSNAD SA Artesia apă minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ (PLATĂ)
PURITATE VULCANICĂ

40 M 2020 02273 02/04/2020 S.C. APEMIN TUSNAD S.A. Tuşnad apă minerală naturală
CARBOGAZIFICATĂ PURITATE
VULCANICĂ

41 M 2020 02274 02/04/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

ECOTIS

42 M 2020 02275 02/04/2020 VELERZON-PAUL ZAMĂ iSah-iChess

43 M 2020 02276 02/04/2020 ANGELA-ALEXANDRA
BORDEIANU

SÂMBURE

44 M 2020 02277 02/04/2020 TRANSILVANIA NUTS SRL NUTRIBON REVITAL MIX

45 M 2020 02278 02/04/2020 TRANSILVANIA NUTS SRL NUTRIBON POWER MIX

46 M 2020 02279 02/04/2020 S.C. ENDRESS GROUP
ROMÂNIA S.R.L.

UP TV UTILAJE TV

47 M 2020 02280 02/04/2020 SC DORIPESCO SA DORIPESCO

48 M 2020 02281 02/04/2020 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETİ ADİCTO FRESH

49 M 2020 02282 02/04/2020 DORADO SYSTEMS &
SERVICES SRL

DORADO SYSTEMS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2020 02283 02/04/2020 EDIS - EDUCATIONAL DIGITAL

SOLUTIONS SRL
EdTech România

51 M 2020 02284 02/04/2020 LOTUS '95 COSMETICS SRL DERMA CLEAN

52 M 2020 02285 02/04/2020 S.C. SMART TEAM SERVICES
S.R.L.

Smart Team Services

53 M 2020 02286 02/04/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Sirop de tuse Fără
zahăr Pătlăgină Vitamina C

54 M 2020 02287 02/04/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Sirop de tuse

55 M 2020 02289 02/04/2020 Theodor Livinschi partnerg-i
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(210) M 2020 00919
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SĂRĂȚILĂ

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 00920
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

TURTILĂ

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

clase:
28.  Jocuri, jucării, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 00922
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

ROTILĂ

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
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43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 00923
(151) 31/03/2020
(732) YILMAZ YILDIRIR, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET NR. 48,
BL. G2, AP. 78, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

POFTILĂ

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 01873
(151) 01/04/2020
(732) SC RENANIA TRADE SRL,

STR. BUDIULUI NR. 68, CORP
C, JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540390, MUREȘ,
ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.
3, BLOC D8, AP. 31, JUD. CLUJ,
DEJ 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

SAFETY loves fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.09.01

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

9. Echipamente şi îmbrăcăminte de protecţia
muncii: costume, căşti, capişoane, antifoane,
măşti, semimăşti, filtre şi cartuş filtrant folosite
pentru măşti şi semimăşti, ochelari, suport
şi vizieră, mănuşi, palmare, jambiere, cotiere,
bustiere, genunchiere, centuri, şorţuri, toate
de protecţia muncii, încălţăminte de protecţia
muncii, detector de gaze şi senzorii aferenţi, fiole
colorimetrice pentru detectare de gaze,
centuri de protecţia muncii şi centuri de
protecţia muncii şi accesoriile acestora respectiv:
carabiniere, frânghii şi mijloace de legătură
(centuri de siguranţă), accesorii de semnalizare
şi avertizare de protecţia muncii.
10. Aparate de respiraţie, brancardă de prim
ajutor, trusă prim ajutor de protecţia muncii.
11. Dispozitive de climatizare.
22. Frânghii de siguranţă, de poziţionare inclusiv
accesoriile acestora.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, agenţii de servicii de import-
export.
39. Transport, ambalare, depozitare şi distribuţie
de mărfuri.
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───────

(210) M 2020 02096
(151) 31/03/2020
(732) IDEEA HOTEL SRL, ALEEA

ALEXANDRU NR. 10, SUBSOL,
SECTOR 1
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ideea Clean Zone

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.12; 27.05.13; 05.03.13; 05.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz,
verde, mov, albastru, galben

(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.
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.

───────

(210) M 2020 02225
(151) 02/04/2020
(732) SMV The Vets SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE NR. 137, BL. T1C
PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

The Vets Clinicile Veterinare

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.16;
03.01.24; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoaz,
alb

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

42. Servicii de laborator veterinar (cercetare
medicală veterinară).
44. Chirurgie veterinară, Servicii veterinare,
Stomatologie veterinară, Servicii chirurgicale
veterinare.

───────
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(210) M 2020 02232
(151) 31/03/2020
(732) MANUELA-GITANA SANDU, BD.

15 NOIEMBRIE NR. 34, AP. 7, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Vighor

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.13

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02233
(151) 31/03/2020
(732) S.C. LICORNA WINE HOUSE

S.R.L. , BULEVARDUL CAROL
I NR. 22, CAMERA 2, JUDEȚUL
PRAHOVA, SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
IDEALIST

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02234
(151) 31/03/2020
(732) SC DIPAFI LIGHTING SRL,

CALEA DOROBANȚILOR NR.
234, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

PEPA LIGHTING

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.02

(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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02235
(151) 31/03/2020
(732) DISPRO PRO GROUP SRL,

STR. CUZA VODĂ NR. 15, AP.
2, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
FRUITFUL

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 02236
(151) 31/03/2020
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., ., VEVEY, 1800,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KIT KAT GOLD

BREAK IN STYLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao și preparate și băuturi pe bază
de cacao, ciocolată, produse din ciocolată,
preparate și băuturi pe
bază de ciocolată, preparate și băuturi pe bază
de cereale, zahăr, biscuiți, produse de cofetărie,
produse de
cofetărie pe bază de zahăr, prăjituri, torturi,
napolitane, caramele, budinci, bomboane
(dulciuri), gumă de
mestecat, nu pentru scop medical, produse
de panificație, pâine, produse de patiserie,
amestecuri pentru
prăjituri, deserturi, produse din gheață
comestibile, produse înghețate pe bază de apă,
șerbeturi, produse de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
31/03/2020-02/04/2020

cofetărie înghețate, torturi înghețate, înghețată,
deserturi înghețate, iaurturi înghețate, cereale,
cereale
pentru mic-dejun, musli, fulgi de porumb,
batoane de cereale, cereale gata preparate,
preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale.

───────

(210) M 2020 02237
(151) 31/03/2020
(732) NUAGE BEAUTY SRL, STR.

PRIMAVERII NR. 2, BL.S4, SC.9,
AP.374, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

N NUAGE Your
Beauty Universe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.07.05; 26.01.18

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

21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 02238
(151) 31/03/2020
(732) CORNEL COMAN, BLD.

CORNELIU COPOSU NR. 4,
BL. 105A, SC. 1, ET. 7, AP. 28,
SECTORUL 3
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AnyLAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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 si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2020 02239
(151) 31/03/2020
(732) ROYAL AUDIT HOUSE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 3, ET.3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Royal Synergy

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 25.01.09;
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de agenție de publicitate, ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
audit financiar, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
întocmirea ștatelor de plată, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), relații publice, servicii de
secretariat, marketing cu public țintă, pregătirea
documentației fiscale, servicii de depunere
a documentației fiscale, optimizarea traficului

site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
36. Management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, informații financiare,
managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, servicii financiare, evaluare fiscală.

───────

(210) M 2020 02240
(151) 31/03/2020
(732) PURATOS PROD SRL, ŞOSEAUA

DE CENTURA NR. 25, JUDEŢ
ILFOV, TUNARI, ILFOV, 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)

Pâinea Străbunilor
cu grâne antice

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.25

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro

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

30. Făină și preparate din cereale, drojdie, praf
de copt, pâine, cereale, aluaturi și amestecuri din
acestea.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02242
(151) 31/03/2020
(732) SMART CLIENT SERVICES

SRL, STR. CRISTEA MATEESCU
NR. 2, BUCURESTI, 023667,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr. SMART - Solutions

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01;
29.01.14; 24.13.25

(591) Culori revendicate:gri, rosu, negru, alb
(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.

───────

(210) M 2020 02243
(151) 31/03/2020
(732) VLAD MĂCELARU, STR.

DOROBANŢI NR. 119, JUDETUL
BRASOV, HĂRMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VIZIERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
02.01.01

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#009899)

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

9. Viziere de protecție.
10. Viziere de protecție pentru uz medical,
viziere de protecție pentru uz stomatologic,
viziere de protecție
pentru uz chirurgical, viziere de protecție pentru
uz veterinar.
25. Viziere (articole pentru acoperirea capului),
viziere de soare (articole care servesc la
acoperirea capului).

───────

(210) M 2020 02244
(151) 31/03/2020
(732) UNIQUE REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L., CALEA
NAŢIONALĂ NR. 4, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

unique OFFICE BUILDING
made to measure office

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 02.09.17

(591) Culori revendicate:crem (Pantone 1205
C), maro (Pantone 8021 c), alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui website, organizarea de evenimente,
expoziții și
târguri în scopuri publicitare sau comerciale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, consultanță în
afaceri, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game
variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, managementul
și administrarea afacerilor, servicii privind
managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare,
management imobiliar, administrare de imobile,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
cumpărarea
și vânzarea de bunuri imobiliare, închirieri de
proprietăți imobiliare, leasing sau închiriere de
clădiri și
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare de
finanțare pentru dezvoltarea imobiliară, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare),
închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară,
colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clă
diri, întreținerea clădirilor, servicii de instalații
electrice, lucrări de instalații sanitare,
supervizare de lucr
ări de construcții, curățarea clădirilor (interior),
curățarea cladirilor (suprafața exterioară),
închiriere de

echipamente pentru construcții, consultanță
pentru construcții, vopsire, zugrăvit, pentru
suprafețe
interioare și exterioare ale clădirilor, aplicare
de tapet, lucrări de realizare a acoperișurilor,
întreținerea
piscinelor, instalarea şi repararea elevatoarelor /
instalarea şi repararea ascensoarelor.

───────

(210) M 2020 02246
(151) 01/04/2020
(732) Sebastian Laslo, CALEA

BUCUREȘTI NR. 31, BL. S40, SC.
B, AP. 5, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500326, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
LET'S DISCOVER ROMANIA

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 02248
(151) 01/04/2020
(732) S.C. KYNTIA S.R.L., SAT

DANGESTI NR.14, JUD. VÂLCEA,
COMUNA BERISLAVESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)
K SEPT

(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.

───────
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(210) M 2020 02249
(151) 01/04/2020
(732) SC BESTPASCA LEBAR SRL,

STR. VALEA VINULUI NR. 424,
JUDEȚUL SATU MARE, VALEA
VINULUI, SATU MARE, ROMANIA

(540)

AQUALUX professional & co.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#38ABD3)

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

6. Cabine metalice de baie.
11. Chiuvete pentru baie, chiuvete de baie,
robinete pentru baie, paravane pentru baie,
panouri pentru baie,
instalații de baie, căzi de baie, instalații sanitare
de baie, dușuri [instalații de baie], piedestaluri
pentru
chiuvete pentru baie, chiuvete cu picior pentru
baie, garnituri de căzi de baie, instalații de baie
cu duș,
armături de baie pentru controlul apei, paravane
de baie pentru dușuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robineți pentru baie, montați
în perete, instalații de baie folosite în scopuri
sanitare,
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), dispozitive de preaplin pentru căzi de
baie, instalații
de baie pentru alimentarea cu apă, țevi de
scurgere pentru căzi de baie, ventile de amestec
(robinete) pentru
chiuvete de baie, instalații sanitare și de baie și
accesorii pentru instalații, căzi de baie cu aparate
încorporate pentru facilitarea ieșirii din cadă, căzi
de baie cu aparate încorporate cu rolul de a
facilita accesul
în cadă, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de
apă și canalizare pentru baie.
20. Mobilier baie, mobilier de baie, oglinzi
de baie, mobilier de baie modular, cârlige
nemetalice pentru perdele de baie, suporturi
pentru lavoare (mobilă).
21. Perii de toaletă pentru baie, suporturi de
pahare pentru baie, nu din hârtie sau material
textil.

───────

(210) M 2020 02250
(151) 01/04/2020
(732) LOTUS '95 COSMETICS SRL,

ŞOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DERMO CLEAN

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 02253
(151) 01/04/2020
(732) S.C. AMYLON S.A., ŞOS. ALBA

IULIA NR. 70, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550052, SIBIU, ROMANIA

(540)

LEGEND FELEACUL DIN 1918

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2756c), auriu (Pantone 873c)

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

30. Preparate din cereale, produse de patiserie
şi cofetărie, nuga, halva, ciocolată.
35. Publicitate.
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───────

(210) M 2020 02254
(151) 01/04/2020
(732) TELLURIUM CHEMICAL Co.SRL,

STR. GĂRII NR. 15, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SANITELL

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

5. Produse igienice de uz medical, dezinfectanţi.
───────

(210) M 2020 02256
(151) 01/04/2020
(732) SC NAN SECURITY SRL, CALEA

FERENTARI NR. 15, BL. 95, SC.
4, ET.1, AP. 106, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SC NAN SECURITY SRL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.02; 24.01.05

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 02257
(151) 01/04/2020
(732) RADU CODRUŢ NIŢULESCU,

STR. BUCUREŞTI NR. 51-55, BL.
J131, SC. C, ET. 4, AP. 18, JUDEŢ
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, 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)

HOMECHEF Herbs

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
11.01.04; 05.03.13; 26.01.03

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

clase:
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)

───────
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(210) M 2020 02259
(151) 01/04/2020
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL ,

STR. TINCANI NR. 8, BL. Z18,
SC. A, ET. 10, AP. 66, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Iyvra

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15;
26.02.07

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 02261
(151) 01/04/2020
(732) ORIGINAL FASHION SRL, B-DUL

1 DECEMBRIE 1918 NR. 40, BLOC
CMZ, SC. A, PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, MANGALIA, 900126,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
OFRO

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

5. Produse igienice pentru medicină, cașete
pentru uz medicinal.
10. Îmbrăcăminte sanitară.
25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), tricoturi

(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), Fulare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută.

───────

(210) M 2020 02262
(151) 01/04/2020
(732) ORIGINAL FASHION SRL, B-DUL

1 DECEMBRIE 1918 NR. 40, BLOC
CMZ, SC. A, PARTER, AP. 2, JUD.
CONSTANŢA, MANGALIA, 900126,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
OFRO

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

10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști chirurgicale cu filtru
de înaltă protecție, măști chirurgicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice.

───────

(210) M 2020 02263
(151) 01/04/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL SA ,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR 6
, BUCURESTI, 060787,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

tazz by eMAG

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

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

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii de promovare şi publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea afacerilor în domeniul
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transportului şi livrărilor, servicii de management
al afacerilor în domeniul transportului şi livrării,
servicii de plasare de comenzi, servicii de
comenzi de alimente şi băcănie, servicii de
comenzi şi livrări de produse, servicii de
comenzi pe calculator, servicii de comenzi
online, lucrări de birou, servicii de magazin de
vânzare cu amănuntul online, servicii de băcănii
online, servicii de cumparaturi prin compararea
preturilor, monitorizarea, administrarea şi
urmărirea livrărilor de pachete, monitorizare
şi urmărire pentru firme de transporturi de
colete pentru a asigura livrarea în timp real,
servicii de consultanţă pentru managementul
transporturilor în domeniul transportului şi livrării,
furnizare de informaţii i de informa ii de
localizare pentru ter i cu privire la statutul
la preluare şi livrare prin acces la internet i
telefon, servicii de urmărire, şi anume urmărirea
electronică a pachetelor şi documentelor pentru
alte persoane, furnizarea unui sistem pe
bază web şi de portaluri online, în domeniul
comerţului persoană fizică-firmă, permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 02265
(151) 02/04/2020
(732) ION PODARU, STR. MIHAILENI

NR. 3-5, ET.3, AP.20, SECTOR
1, BUCURESTI, 013241,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ADRIAN MORGUN, ALEEA
ZARANDULUI NR. 6, BL.469,
SC.A, ET.3, AP.19, SECTOR
2, BUCURESTI, 021688,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHIFTELUZZA

TRADITII SUEDEZE
(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.
35. Publicitate, administrație comercială.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 02266
(151) 02/04/2020
(732) SONIC CAR-WASH SRL,

STR. HISPANIA NR. 34,
PARTER/SPATIU 1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SONIC CAR WASH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 27.05.17; 18.01.23; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:galben, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Curăţarea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

───────

(210) M 2020 02267
(151) 02/04/2020
(732) S.C. AGROCOMERT HOLDING

SA, STR. C. BREDICEANU NR. 2,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, 300077,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AGROCOMERT HOLDING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 26.15.25

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

clase:
7. Pluguri, pluguri sub forma de masini agricole,
pluguri (unelte agricole remorcate de tractor),
pluguri cu discuri (unelte agricole remorcate de
tractor), seceratoare, seceratoare legatoare,
seceratoare laterala de mare capacitate,
seceratoare (unelte agricole remorcate de
tractor), masini
de secerat si treierat, combine, utilaje agricole,
utilaje agricole altele decat unelte de mana
actionate manual.
12. Tractoare, tractoare folosite in scopuri
agricole, tractoare horticole, tractoare pentru
incarcaturi, tractoare de tuns gazon.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu utilaje agricole, servicii de vanzare cu ridicata
in legatura cu utilaje agricole.
37. Servicii de reparaţii sau întreţinere de maşini
şi utilaje de recoltat, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, reparaţii de utilaje,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
servicii de service pentru întreţinerea vehiculelor.

───────

(210) M 2020 02268
(151) 02/04/2020
(732) MIRCEA IOAN HOTNOG, ŞOS.

ARCU NR. 85, BL. CL 13, ET. 1,
AP. 3, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

office one media

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.01

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
verde, albastru

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

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

───────
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(210) M 2020 02269
(151) 02/04/2020
(732) SC MEDSTIM INTERNATIONAL

SRL, STR. EPISCOP VULCAN NR.
26, CAMERA 2, BL. F, SC. 2, ET. 3,
AP. 32, SECTOR 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)

MEDSTIM Keep
doing what you love

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 02270
(151) 02/04/2020
(732) SC MEDSTIM INTERNATIONAL

SRL, STR. EPISCOP VULCAN NR.
26, CAMERA 2, BL. F, SC. 2, ET. 3,
AP. 32, SECTOR 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)
MEDSTIM

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

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

───────

(210) M 2020 02271
(151) 02/04/2020
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

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

(540)

nutribon SMART MIX
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(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 27.05.01;
25.01.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
verde, roz

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02272
(151) 02/04/2020
(732) SC APEMIN TUSNAD SA , STR.

GĂRII NR. 599/C, COMUNA
TUȘNAD, JUDEŢUL HARGHITA
, SAT TUŞNADU NOU, HARGHITA,
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)

Artesia apă minerală naturală
NECARBOGAZOASĂ (PLATĂ)

PURITATE VULCANICĂ

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02273
(151) 02/04/2020
(732) S.C. APEMIN TUSNAD S.A., STR.

GĂRII NR. 599/C, JUD. HARGHITA,
SAT. TUŞNADU NOU
, COM. TUŞNAD, 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)

Tuşnad apă minerală
naturală CARBOGAZIFICATĂ

PURITATE VULCANICĂ

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02274
(151) 02/04/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT AND

EXPORT TRADE CO.,LTD, FL.5,
NO.6, YOUDIAN SOUTH ROAD,
TINGTIAN STREET, TING TEN
VILLAGE, RUIAN, CHINA

(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)

ECOTIS

(531) Clasificare Viena: 24.15.02; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

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

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02275
(151) 02/04/2020
(732) VELERZON-PAUL ZAMĂ, BLD.

OITUZ NR. 9, SC. B, AP. 15,
JUDEŢ BACĂU, ONEŞTI, BACĂU,
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)
iSah-iChess

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

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).

───────

(210) M 2020 02276
(151) 02/04/2020
(732) ANGELA-ALEXANDRA

BORDEIANU, STR. POIANA
MATESII NR. 1078, COMUNA
DUMBRĂVIŢA, JUDEŢ BRAŞOV,
SAT DUMBRĂVIŢA, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
SÂMBURE

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

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).
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02277
(151) 02/04/2020
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

CALEA ALBA IULIA NR. 36,
JUDETUL ALBA, COMUNA
CIUGUD, DRAMBAR, ALBA,
ROMANIA

(540)

NUTRIBON REVITAL MIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.25; 05.07.01

(591) Culori revendicate:verde, alb, roz, mov,
maro, rosu, negru

(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,
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jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02278
(151) 02/04/2020
(732) TRANSILVANIA NUTS SRL,

CALEA ALBA IULIA NR. 36,
JUDETUL ALBA, COMUNA
CIUGUD, DRAMBAR, ALBA,
ROMANIA

(540)

NUTRIBON POWER MIX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.25; 05.07.01

(591) Culori revendicate:verde, alb, roz, mov,
maro, rosu, negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02279
(151) 02/04/2020
(732) S.C. ENDRESS GROUP ROMÂNIA

S.R.L., STR. MEDREȘULUI NR. 17,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, BOCȘA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHITA OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU NR.
24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042,
ROMANIA

(540)

UP TV UTILAJE TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.05

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

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

16. Publicaţii tipărite.
35. Servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerţul electronic cu maşini şi utilaje
industriale, publicitate şi reclamă.
38. Servicii de difuzare video, audio şi TV,
transmisie on-line de publicaţii electronice.
41. Furnizare de publicaţii on-line.
(nedescărcabile)
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2020 02280
(151) 02/04/2020
(732) SC DORIPESCO SA, STR.

BISERICII NR. 224, JUDEŢUL
BRAŞOV, COMUNA HALCHIU,
507080, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM
IANCU NR. 48A, SC. B, AP. 10,
JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, ROMANIA

(540)

DORIPESCO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.07.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro, crem,
albastru, verde, gri, alb

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporara, servicii de restaurant, servicii
hoteliere.

───────
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(210) M 2020 02281
(151) 02/04/2020
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI CADDE 11,
ESKISEHIR, TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ETİ ADİCTO FRESH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

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

clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și
anume, deserturi de brutărie, pâine, semințe de
cereale procesate, terci de ovăz, cereale pentru
micul dejun, îngheţată, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02282
(151) 02/04/2020
(732) DORADO SYSTEMS & SERVICES

SRL, ALEEA ALESD NR. 10, BL.
N18, SC. 3, AP. 33, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DORADO SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

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, servicii
IT, crearea și întreținere de pagini web,
servicii de securitate, protecție și reconstituire
IT, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii IT în legătură
cu stocarea electronică de date, managementul
proiectelor IT, dezvoltare software, programare și
implementare, integrare de sisteme informatice
și rețele de calculatoare, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
servicii de instalare, reparare și întreținere de
software de calculator, închirieri de hardware și
software, software ca serviciu (SaaS), servicii
de consultanță pentru software, configurare de
rețele de calculatoare folosind software, servicii
de remediere a problemelor la software de
calculator (suport tehnic), servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
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dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
servicii de reparații şi întreținere de hardware
de calculator, servicii de instalare de hardware
pentru sisteme informatice, servicii de consiliere
și consultanță privind hardware-ul de calculator,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
configurare de sisteme și rețele informatice,
servicii de consultanță privind rețelele de
calculatoare, servicii de asistență tehnică pentru
supravegherea rețelelor informatice, servicii
consultative și informații despre periferice de
calculator.

───────

(210) M 2020 02283
(151) 02/04/2020
(732) EDIS - EDUCATIONAL DIGITAL

SOLUTIONS SRL, B-DUL ION
MIHALACHE NR.18, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
EdTech România

(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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicitam 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 industrial şi design industrial, servicii
de control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicitam protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în aceasta
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02284
(151) 02/04/2020
(732) LOTUS '95 COSMETICS SRL,

SOS. BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DERMA CLEAN

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse igienice de uz medical,
dezinfectante.

───────
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(210) M 2020 02285
(151) 02/04/2020
(732) S.C. SMART TEAM SERVICES

S.R.L., STR. FĂGĂRAȘ NR. 4,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Smart Team Services

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 02286
(151) 02/04/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Sirop de tuse Fără
zahăr Pătlăgină Vitamina C

(531) Clasificare Viena: 02.09.24; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2020 02287
(151) 02/04/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Sirop de tuse

(531) Clasificare Viena: 02.09.24; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.24

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

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

───────

(210) M 2020 02289
(151) 02/04/2020
(732) Theodor Livinschi, STR. FETEȘTI

NR. 54-56, BL. B, ET. 6, AP. 50,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032555,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

partnerg-i

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 26.01.01; 26.02.01;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.07; 26.11.08

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
verde

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

35. Consultanță în afaceri comerciale pentru
firme.

───────



Erată 
Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/02229 din data de 30.03.2020, 
publicată la data de 10.04.2020, se scoate de la publicare, deoarece cererea de marcă a fost 
dublată cu numarul de depozit  M 2020/02267 din data de 02.04.2020. 
 
 


