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Cereri Mărci publicate în 07/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05189 31/07/2020 TUROAG SA HANU ANCUTEI Un loc de

poveste...

2 M 2020 05371 31/07/2020 REGINA OVERSEAS COM SRL DEKOMARIN

3 M 2020 05372 31/07/2020 LPG AUTO TRANS SRL LPG auto trans

4 M 2020 05373 31/07/2020 REGINA OVERSEAS COM SRL PASION DEKOR

5 M 2020 05374 31/07/2020 PARK EXPERT SERVICE DTL
SRL

THE BOX - CITY WAREHOUSE

6 M 2020 05375 31/07/2020 SAMBYTENET SRL SBN

7 M 2020 05376 31/07/2020 GEDA PRODEXIM SRL GEDA UNIVERSAL

8 M 2020 05378 31/07/2020 DING COMMUNICATION SRL FLIPPY

9 M 2020 05380 31/07/2020 COMPRODCOOP SA coop

10 M 2020 05381 31/07/2020 MED TEHNICA SRL MED TEHNICA

11 M 2020 05382 31/07/2020 ALEXANDRU PRIPIŞI
CRISTINA - ALINA PRIPIŞI

AlinA atelier de prajituri

12 M 2020 05384 31/07/2020 S.C. TUTYSPORT S.R.L. VARIOUS brands
#SPORTEXPERIENCE

13 M 2020 05385 31/07/2020 SEBASTIAN-IONUȚ MÎNDROIU BRIDAL

14 M 2020 05387 31/07/2020 S.C. FOUR TO FOUR
CONCEPT S.R.L.

CubeMedica

15 M 2020 05388 31/07/2020 S.C. NET ROM TEAM S.R.L. BRYO

16 M 2020 05390 31/07/2020 ANA-MARIA FIȚA
DORIN FIȚA

DODORYN

17 M 2020 05391 31/07/2020 THE COCA-COLA COMPANY GUSTUL ORIGINAL AL
CRĂCIUNULUI

18 M 2020 05392 31/07/2020 ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ AUTO COPII
Săptămâna SIGURANȚEI AUTO
a Micului Pasager!

19 M 2020 05393 31/07/2020 CRISTIAN PUȘCAȘU CRAL

20 M 2020 05394 31/07/2020 CARNSAN PROD SRL CARNSAN PROD FILIPESTII
DE PADURE

21 M 2020 05395 31/07/2020 BOGDAN STANCA

22 M 2020 05397 31/07/2020 PROFESSIONAL SUPPLIER
SRL

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

23 M 2020 05398 01/08/2020 ALEZZI BEACH RESORT SRL ALEZZI Infinity RESORT & SPA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05399 01/08/2020 DIGITAL GARDEN GLOBAL

NETWORK SRL
Micul Aprozar

25 M 2020 05400 02/08/2020 LUCY DAN COM SRL Bella Lucia
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(210) M 2020 05189
(151) 31/07/2020
(732) TUROAG SA, ALEEA GRIVIȚEI

NR. 6, JUDETUL NEAMT,
MUNICIPIUL ROMAN, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANU ANCUTEI Un
loc de poveste...

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de carne, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la dulciuri de casă, servicii
de comerț cu privire la produse suvenir din
ceramică, servicii de comerț cu privire la produse
suvenir din lemn.
43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 05371
(151) 31/07/2020
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL ,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEKOMARIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 05372
(151) 31/07/2020
(732) LPG AUTO TRANS SRL, STR.

VESELIEI NR. 5A, CLADIRE
C22, ETAJ B-8, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LPG auto trans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 18.01.23;
29.01.12

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

clase:
39. Transport.

───────
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(210) M 2020 05373
(151) 31/07/2020
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL ,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PASION DEKOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roz, mov, albastru închis, albastru
deschis, negru

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 05374
(151) 31/07/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

THE BOX - CITY WAREHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 15.01.01;
26.05.12

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05375
(151) 31/07/2020
(732) SAMBYTENET SRL, CALEA

TURZII NR. 188L, BIROUL 2, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

SBN

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.14

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

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: mașini pentru
producerea metalului, convertizoare pentru
oțelării, mașini de modelat metal, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, tractoare,
mașini de vibrare, mașini de prelucrat metale,
mașini de pudlare, roboți industriali pentru
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prelucrarea metalelor, mașini pentru turnătorie,
vârfuri de unelte pentru mașini de prelucrare
a metalului, aparate electromecanice pentru
prepararea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, aparate de
râșnit electrice de bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate de zdrobit cartofi (mașini electrice),
aparate electrice pentru prepararea pastelor, de
uz casnic, aparate storcătoare de fructe, mașini
electrice de bucătărie, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale, mașini de tocat carne,
mașini de cojit, cuțite de bucătărie electrice,
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
cuțite pentru tăiat legume (acționate electric),
dispozitive electrice de spumare a laptelui,
dispozitive electrice pentru decojirea legumelor,
dispozitive pentru decojire (aparate acționate
electric), dispozitive pentru decojirea legumelor,
instrumente electrice pentru decojirea fructelor,
instrumente pentru aplicarea ciocolatei în
mijlocul bomboanelor de ciocolată, mașini pentru
fabricarea de produse lactate, mașini automate
pentru ambalat alimente, mașini de cojit, mașini
de feliat (acționate electric) folosite în bucătărie,
mașini de prelucrat legume, mașini de prelucrare
folosite în industria alimentară, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini (industriale) de preparare a alimentelor,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
mașini (industriale) pentru prepararea băuturilor,
mașini de tocat alimente, electrice, de uz
comercial, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de mărunțit alimente,
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice pentru stoarcerea fructelor, mașini
pentru amestecarea alimentelor, mașini pentru
decojirea legumelor, mașini pentru fabricarea
pastelor comestibile, mașini pentru fabricarea
tăițeilor, mașini pentru modelarea pâinii, mașini
pentru pregătirea de băuturi, mașini pentru
prelucrarea cerealelor, mașini pentru prelucrarea
cu pastă, mașini pentru prelucrarea cărnii, mașini
pentru prelucrarea fructelor, mașini pentru spălat
fructe, mașini pentru tăierea legumelor, mixere
(aparate pentru bucătărie), mixere de bucătărie,
electrice, mașini de tăiat pâine, roboți de
bucătărie, râșnițe de cafea electrice, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice de suc
de fructe, storcătoare electrice pentru fructe,
strecurătoare pentru salată (mașini), teluri
electrice pentru alimente, teluri electrice pentru
uz casnic, tocătoare electrice de carne, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, unelte manuale
(electrice) folosite la prepararea grătarului,
ustensile electrice de bucătărie, mașini-

unelte pentru prelucrarea lemnului, mecanisme
robotice pentru prelucrarea lemnului, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de rindeluit pentru prelucrarea lemnului, mașini
de șlefuire (pentru prelucrarea lemnului), mașini
de perforare pentru prelucrarea lemnului, mașină
de ceapraz folosită la prelucrarea lemnului,
mașini pentru rostuirea dinților de ferăstrău
(pentru exploatarea forestieră sau prelucrarea
lemnului), despicător de lemne (mașini), mașini
de frezat, freze (unelte electrice), mașini de cojit
lemn, mașini de frezat, mașini de gravat cu
laser pentru lemn, mașini de rindeluit lemnul,
mașini de șlefuit, mașini de turnare a metalelor
în matrițe, mașini de tăiere, mașini pentru
frezarea lemnului, mașini pentru sculptarea
lemnului, mașini pentru tratarea suprafețelor,
mașini-unelte pentru frezat, unelte de șlefuire
(piese de mașini), stații cu generator electric,
mașini pentru ambalat aparate robotizate
pentru manipularea materialelor, dispozitive
de fixare a pieselor de prelucrat (mașini),
echipamente pentru manipularea materialelor,
graifăre pentru laminate (mașini), mașini de
divizat, mașini pentru compactarea materialelor,
separatoare de tablă (mașini), mașini de sortat
pentru industrie, mașini industriale robotizate
de șlefuit, mașini pentru fabricarea furnirului,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
aparate de sudură robotizate, aparate robotice
de tăiat cu arc electric, aparate robotizate
de sudură cu arc electric, brațe robotizate
de uz industrial, mașini de sudură electrice
automate, mașini robotice cu ferăstrău, mașini
robotice de ambalat, mașini robotice de ștanțat
electrice, mașini robotizate de finisare, mașini
robotizate de închidere, mașini robotizate pentru
etichetare, mecanisme robotice pentru modelat
lemnul, mecanisme robotice pentru modelat
materiale plastice, mecanisme robotice pentru
modelat metal, mecanisme robotice pentru
modelat sticlă, mecanisme robotice pentru
prelucrarea materialelor plastice, mecanisme
robotice pentru prelucrarea metalului, pistoale
de lipit electrice robotice, pistoale automate
robotizate de pulverizare pentru vopsit, roboți
de manipulare automatizați pentru încărcarea
și descărcarea de produse, roboți industriali de
prelucrare a lemnului, roboți industriali folosiți
în fabricație, roboți industriali pentru prelucrarea
lemnului, roboți industriali folosiți la manipularea
pieselor de prelucrat, roboți pentru manevrarea
barelor, roboți pentru mașini-unelte, roboți pentru
sudură, arzătoare de tăiat cu laser, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură
cu laser, mașini de gravat cu laser, mașini
de găurit cu laser de prelucrare a pietrei,
ferăstraie (mașini), ferăstraie circulare fixe
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(mașini), ferăstraie circulare sub formă de unelte
portabile acționate electric, mașini automate
de debitat, mașini de tăiere pentru metale,
mașini-unelte pentru tăiere, aparate autogene
de sudură, aparate de sudură cu arc (mașini
electrice), aparate de sudură cu arc electric,
aparate de sudură cu contact termic, aparate
de sudură cu impuls termic, aparate de sudură
cu plasmă, aparate de sudură oxiacetilenică,
aparate de sudură pentru materiale plastice,
aparate de sudură prin difuziune, aparate de
sudură prin electrofuziune, ciocane de lipit
încălzite electric, mașini de sudare a metalelor
(electrice), mașini de sudare acționate cu
gaz, mașini de sudare cap la cap pentru
conducte (acționate cu gaz), mașini de sudare
cu ultrasunete, mașini de sudare electrică prin
puncte, mașini de sudură, mașini de sudură cu
aer cald, mașini de sudură cu arc electric, mașini
de sudură cu sârmă, mașini de sudură de înaltă
frecvență, prese mecanice (pentru prelucrarea
metalelor), mașini electrice de sudat, aparate
pentru operații de prelucrare, imprimante 3D,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (mecanice),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), mașini de prelucrat
lemnul, mașini de gravat cu plasmă, mașini de
honuire pentru prelucrarea metalelor, mașini de
imprimat de uz industrial, mașini de lipit piese,
mașini pentru prelucrarea foilor de metal, matrițe
pentru prese de fixare, mașini unelte, mașini-
unelte de precizie pentru realizarea mecanizată
a pieselor de prelucrare, pistoale de etanșat
electrice, prese cu acționare pneumatică, scule
de mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule manuale acționate în alt mod decât
manual, scule pneumatice portabile, mașini
suflante, storcătoare industriale, tocătoare
(mașini), tocătoare de lemn (mașini), unelte
acționate electric, unelte (organe de mașini),
unelte electrice fără fir portabile, unelte electrice
portabile, unelte hidraulice, unelte mecanice,
unelte pneumatice, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), unități de comandă
și control al procesului (mecanice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
alezoare (mașini-unelte), bormașini cu suport,
dispozitive de găurit rotative (mașini), mașini
automate de găurit, mașini de găurit, mașini
electrice de găurit fără fir, mașini industriale
de alezat pentru forare în plan orizontal,
mașini unelte pentru alezare, aparate de sudură
non-electrice, genți profesionale cu scule,
instrumente acționate manual, mașini de tăiat,
lame de mașini de tăiat, mașini de tăiat și fațetat,

mecanisme cu clichet (unelte acționate manual),
menghine (unelte manuale), suporturi pentru
scule, unelte de mână și instrumente acționate
manual, vaporizatoare acționate manual de uz
industrial sau comercial, mașini de gravat (scule
manuale), alezoare, aparate de șlefuit acționate
manual, unelte pentru ascuțit, instrumente
pentru ascuțit lame, discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), ferăstraie pentru
metale, ferăstraie pentru tăierea metalelor, filiere
(unelte), freze rotative (scule manuale), foarfece
pentru tăierea metalelor (foarfece pentru tablă),
freze (scule), ghidaje de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, instrumente de ascuțit
foarfeci (acționate manual), instrumente de
găurit acționate manual, instrumente de tăiat
țevi, mandrine pentru mașini de găurit (părți de
unelte acționate manual), matrițe de decupat
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe
pentru ștanțat (unelte acționate manual), mașini
de grinotat (unelte acționate manual), mașini
de găurit cu percuție (unelte acționate manual),
mașini de găurit tip presă (unelte acționate
manual), scule de tăiat (scule manuale), scule
de tăiere (unelte de mână), ștanțe (unelte
manuale), instrumente manuale pentru șlefuit,
ștanțe rotative (unelte acționate manual), tarozi
(scule), unelte de gravare (unelte manuale),
unelte de tăiat acționate manual, unelte de șlefuit
(acționate manual), unelte și instrumente de
ascuțit, acționate manual, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, ansambluri de
gătit, aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate de
gătit cu abur, aparate de prăjit cu aer, aparate de
gătit cu grătare, aparate de prăjit electrice pentru
sandvișuri, aparate de prăjit pâine, aparate
de încălzit, aparate de încălzire electricea
aparate electrice de încălzit mâncare, aparate
electrice pentru copt vafe, aparate electrice
pentru prepararea pâinii, aparate electrice pentru
sandvișuri, aparate electrice pentru încălzirea
băuturilor, aparate pe gaz pentru fierbere,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru gătit,
aparate pentru gătit cu gaz, aparate pentru prăjit,
aparate pentru prepararea clătitelor, aparate
pentru încălzirea alimentelor, aparate și instalații
de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz casnic,
cafetiere electrice, cuptoare, cuptoare cu gaz
de uz casnic, cuptoare cu microunde, cuptoare
cu inducție, cuptoare cu microunde pentru gătit,
cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic), cuptoare
de uz casnic, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare electrice, cuptoare electrice de gătit,
cuptoare electrice de prăjit, cuptoare industriale,
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cuptoare pentru pizza, cuptoare pentru masă,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
uscarea alimentelor, distribuitoare de băutură
pentru catering, domuri pentru răcire, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, elemente electrice de
încălzire, friteuze electrice, frigidere pentru vin,
frigidere electrice de uz casnic, grătare (aparate
de gătit), grătare alimentate cu gaz (aparate
de gătit), grătare cu gaz, grătare electrice
de interior, grătare electrice cu grilaj, grătare
electrice pentru exterior, grătare mari în aer
liber, grătare pentru friptură, grătare pentru
gătit, instalații pentru gătit, instalații pentru
copt, mașini de făcut pâine, mașini de făcut
înghețată, mașini de gătit, mașini electrice de
gătit, oale de gătit sub presiune, electrice,
plite electrice, plite de gătit multiple, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu
inducție, plite, samovare electrice, răcitoare de
lichide (instalații), rotisoare, rotisoare electrice,
roastere electrice de uz industrial, presă pentru
vafe, prese de tortilla, electrice, plite pentru
gătit, plite pentru gătire, sertare pentru frigidere,
ustensile de gătit electrice, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației,vitrine frigorifice orizontale
pentru alimente, aparate de climatizare, instalații
de climatizare, instalații de climatizare, instalații
de climatizare a aerului, instalații de ventilare
pentru vehicule (climatizare), filtre electrice
pentru aparate de climatizare, instalații de
climatizare a aerului pentru vehicule, hote cu
ventilator pentru cuptor, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzire radiante cu
ventilator.

───────

(210) M 2020 05376
(151) 31/07/2020
(732) GEDA PRODEXIM SRL, STR.

STRABUNA NR. 24, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GEDA UNIVERSAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.13.25

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, tractoare, sisteme de
tractare pentru vehicule, remorci (vehicule),
piese de schimb pentru tractoare, motoare
pentru vehiculele terestre, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru vehiculele
terestre, ambreiaje pentru vehiculele terestre,
şasiuri pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, amortizoare suspensie pentru
vehicule, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, discuri de frână
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, bări
de protecţie pentru automobile, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule/dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, caroserii de automobile, lanţuri de
automobile, şasiuri de automobile, anvelope
de automobile, osii pentru vehicule, fusuri de
osie, contragreutăţi pentru roţile vehiculului,
benzi pentru butucii de roată, burdufuri pentru
autobuzele articulate, camioane dotate cu
funcție de macara, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
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segmenţi de frână pentru vehicule, plăcuţe de
frână pentru autovehicule, maşini/autoturisme/
automobile, maşini robotizate, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului.
35.  Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spațiu publicitar online, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, optimizarea
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale și
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul,
regruparea, în beneficiul terților, a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), și anume: vehicule, aparate de
deplasare pe uscat, în aer sau pe apă,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), piese de schimb pentru
tractoare, motoare pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre, cuplaje
pentru vehiculele terestre, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, şasiuri pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, amortizoare de
şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie, discuri
de frână pentru vehicule, frâne pentru vehicule,
bări de protecţie pentru automobile, pompe
de aer (accesorii pentru vehicule), vehicule
cu pernă de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, caroserii de automobile,
lanţuri de automobile, şasiuri de automobile,
anvelope de automobile, osii pentru vehicule,
fusuri de osie, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
burdufuri pentru autobuzele articulate, camioane
dotate cu funcție de macara, garnituri de
frână pentru vehicule, saboţi de frână pentru
vehicule, segmenţi de frână pentru vehicule,
plăcuţe de frână pentru autovehicule, maşini/
autoturisme/ automobile, maşini robotizate,
centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere

în mod mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
mijloacelor electronice sau prin intermediul
cataloagelor de comandă prin corespondență
sau prin mijloace electronice.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
servicii de împrumut, de credit şi leasing
financiar, acordarea de finanţare pentru leasing.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, servicii
de service pentru întreţinerea vehiculelor,
servicii de service pentru repararea vehiculelor,
recondiţionare şi modernizare de tractoare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor uzate sau
parţial distruse, furnizarea informaţiilor legate
de reparaţii, reşaparea anvelopelor, echilibrarea
anvelopelor.

───────

(210) M 2020 05378
(151) 31/07/2020
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. GREFIERULUI NR. 2, JUD.
DOLJ, DOBRIDOR, 207416, DOLJ,
ROMANIA

(540)
FLIPPY

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────
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(210) M 2020 05380
(151) 31/07/2020
(732) COMPRODCOOP SA, BD.

TIMIŞOARA NR. 52, SECTOR 6

, BUCURESTI, 061333 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

coop

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

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

29. Legume congelate, cartofi pai congelați,
fructe congelate, conserve de legume, conserve
de fructe, conserve de fasole, fructe congelate,
mâncăruri cu legume preparate, murături, suc de
roșii pentru gătit, varză murată, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, prafuri de
ouă, ouă lichide.

30. Produse de patiserie congelate.
───────

(210) M 2020 05381
(151) 31/07/2020
(732) MED TEHNICA SRL, CALEA

UNIRII NR. 91, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

MED TEHNICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
124-7C), roşu (Pantone 2035C)

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

10. Echipamente medicale pentru facilitarea
inhalării preparatelor farmaceutice, dispozitive
medicale de tăiere, dispozitive pentru
monitorizarea respirației (medicale), dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
medicale pentru repararea herniei de disc,
sub formă de implanturi spinale din substanțe
artificiale, dispozitive medicale pentru închiderea
rănilor, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), dispozitive medicale
utilizate pentru îngrijirea stomelor, dispozitive
medicale pentru terapia prin moxibustie,
dispozitive medicale de abraziune pentru
piele, dispozitive medicale pentru plasarea și
securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de unică folosință pentru tratarea constipației,
dispozitive medicale de încălzire pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive
medicale pentru scopuri de dozimetrie în
domeniul radioterapiei, dispozitive electronice
pentru monitorizarea dioxidului de carbon
utilizate pentru scopuri medicale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în contact
cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale de răcire
cu aplicatoare în contact cu corpul pentru
controlarea temperaturii rănilor corporale.
37. Servicii de reparații de aparatură și
echipamente medicale, servicii de reparații
sau întreținere de aparatură și echipamente
medicale, servicii de reparare și întreținere de
instrumente, aparate și echipamente medicale.
44. Servicii de furnizare de facilităţi medicale,
servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────
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(210) M 2020 05382
(151) 31/07/2020
(732) ALEXANDRU PRIPIŞI, STR.

GOVORA NR. 15A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CRISTINA - ALINA PRIPIŞI, STR.
GOVORA NR. 15A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AlinA atelier de prajituri

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
30. Produse de patiserie şi cofetărie, prăjituri,
produse de panificaţie.
35. Servicii de comerţ cu produse de patiserie,
cofetărie şi panificaţie, servicii de comerţ
cu prăjituri, publicitate şi promovare pentru
produsele din clasa 30.
39. Transportul şi ambalarea produselor
solicitate în clasa 30.
42. Creare şi menţinere site web.

───────

(210) M 2020 05384
(151) 31/07/2020
(732) S.C. TUTYSPORT S.R.L., STR.

RADU VODĂ NR. 17, SUPRAFAȚA
125MP, ETAJ 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VARIOUS brands
#SPORTEXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale si servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05385
(151) 31/07/2020
(732) SEBASTIAN-IONUȚ MÎNDROIU,

PIAȚA C.A. ROSETTI NR. 1, ET.
2, AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BRIDAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 05387
(151) 31/07/2020
(732) S.C. FOUR TO FOUR CONCEPT

S.R.L., ŞOS. DE CENTURĂ NR.
24-26, HALA SRT 4, ETAJ, JUD.
ILFOV, COMUNA TUNARI, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CubeMedica

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.15.09

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea

și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 05388
(151) 31/07/2020
(732) S.C. NET ROM TEAM S.R.L.,

STR. MINIS NR. 2, BLOC X5, AP.
58, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRYO

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

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

35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, publicitate online pe
o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, promovarea
vânzărilor pentru terți, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului site-urilor web.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți,
dezvoltare de platforme de calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
software ca serviciu (SaaS), închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea
siteurilor web.

───────
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(210) M 2020 05390
(151) 31/07/2020
(732) ANA-MARIA FIȚA, STR. RAMPA

STEFAN CEL MARE NR. 10,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
DORIN FIȚA, STR. RAMPA
STEFAN CEL MARE NR. 10,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
DODORYN

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

31. Flori naturale, flori tăiate, flori uscate,
semințe de flori, plante cu flori, flori proaspete
comestibile, bulbi de flori, coroane de flori
funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori
uscate în scopuri decorative, plante, plante
naturale, plante proaspete, bulbi (plante), plante
agățătoare, plante uscate, plante naturale de
apartament, plante cu frunze, butași de plante,
plante în ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii pentru
acvarii, bulbi de plante (horticultură), tuberculi
pentru propagarea plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale
(proaspete), semințe naturale, semințe brute,
semințe neprocesate, grăunțe (semințe),
semințe pentru horticultură, semințe de flori,
semințe de cartofi, semințe de măr, semințe
de plantat, semințe de iarbă, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe de grâu,
semințe de legume, semințe pentru agricultură,
semințe de fructe, semințe pentru semănat,
semințe de grâu hibride, semințe de plantă
de in (semințe de in), amestecuri de semințe
sălbatice, semințe de chia neprocesate, semințe
pentru culturi hidroponice, semințe sub formă
de pelete (presădite), semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe proaspete de inga edulis, semințe
acoperite cu un preparat antiparazitar pentru

însămânțare, semințe pentru culturi de plante
erbacee, praf de semințe de ulei pentru animale,
rogojini care conțin semințe pentru așezarea
peluzelor, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, semințe presădite într-
un mediu fibros pentru înierbarea malurilor,
semințe presădite într-un mediu fibros consolidat
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbare
între arbori, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între plante, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea terenurilor de sport,
semințe presădite într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea terenurilor de
golf, semințe pre-însămânțate într-un mediu de
propagare
fibros consolidat pentru înierbarea aleilor,
semințe pre-însămânțate într-un mediu de
propagare fibros consolidat pentru înierbarea
peluzelor, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbarea canalelor de drenaj,
semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea câmpurilor, semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea pistelor, răsaduri, răsaduri de plante,
răsaduri de hamei, miceliu de ciuperci (răsaduri),
arbori, arbori pitici în ghiveci (bonsai), semințe
de arbore de urushi, arbori de crăciun naturali
(tăiați), plante de pepinieră, flori, flori tăiate,
flori uscate, flori conservate, plante, plante
uscate, plante proaspete, plante leguminoase,
bulbi (plante), plante naturale, plante agățătoare,
trandafiri (plante), ierburi (plante), plante cu
frunze, ardei iute (plante), plante de apartament,
plante cu flori, plante naturale vii, plante fructifere
vii, butași de plante, plante leguminoase
proaspete, plante în ghiveci, plante comestibile
naturale (neprelucrate), plante uscate pentru
decorare, plante de aloe vera, plante proaspete
în ghiveci, plante vii pentru acvarii, plante
bulbi pentru horticultură, plante și flori naturale,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
pentru iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol,
plante naturale cu microorganisme simbiotice,
reziduri de plante (materiale brute), plante verzi
naturale de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
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promoționale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții cu scop publicitar şi comercial
virtuale sau online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet.
44. Aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau a
straturilor de flori, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, horticultură, grădinărit
și amenajare peisagistică, proiectare (design)
de grădini, servicii pentru îngrijirea grădinilor,
plantarea unei grădini cu copaci, servicii de
amenajare a grădinilor,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,
servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini, cultivare de plante,
îngrijirea plantelor de ghiveci, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de plante (servicii de
horticultură), plantare de specii de floră,
grădinărit peisagistic, consultanță în grădinărit,
servicii de grădinărit, design de grădină și
peisagistic, furnizare de informații
despre grădinărit, servicii de pepiniere, servicii
de pepinierist, servicii de pepiniere
pomicole, servicii prestate de pepinieriști,
închiriere de flori.

───────

(210) M 2020 05391
(151) 31/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

ONE COCA-COLA PLAZA, 30313,
ATLANTA GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, ET. 3, BIROU 314, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GUSTUL ORIGINAL
AL CRĂCIUNULUI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi răcoritoare, băuturi energizante și băuturi
pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe incluzând apă de nucă de cocos ca
băutură și alte băuturi nealcoolice, incluzând
siropuri, concentrate, prafuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05392
(151) 31/07/2020
(732) ALICE MIHAELA MITU, STR.

SANDU ALDEA NR. 13, PARTER,
AP. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
012216, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIGURANȚĂ AUTO COPII
Săptămâna SIGURANȚEI
AUTO a Micului Pasager!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.05.06; 12.01.10

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFBF00), negru (HEX #000000)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 05393
(151) 31/07/2020
(732) CRISTIAN PUȘCAȘU,

STRADA AVIATORILOR BL.
52, SC. 1, ET. 0, AP.1, JUD.
HUNEDOARA, PETROȘANI,
332111, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

CRAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.05

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

12. Vehicule de transport marfă, vehicule pentru
transportul animalelor, vehicule terestre și
mijloace de transport, vehicule și mijloace
de transport, peridocuri pentru ambarcaț iuni,
remorci, remorci de transportat gunoiul, remorci
pentru transport, remorci pentru transport
de biciclete, remorci pentru transportarea
încărcăturilor, remorci pentru transportul de
carturi, remorci pentru transportul de utilaje,
remorci pentru transportul de vite, remorci
pentru transportul în vrac, remorci pentru
vehiculele terestre, rulote de camping, rulote
de camping (vehicule recreative), semiremorci,
vehicule de camping, vehicule de transportare
a încărcăturilor, vehicule dotate cu facilități de
locuit, vehicule frigorifice, vehicule industriale,
vehicule pentru transportul rutier, vehicule pick-
up, vehicule remorcate, vehicule sportiv-utilitare,
vehicule terestre, vehicule utilitare, vehiculele
terestre.

───────

(210) M 2020 05394
(151) 31/07/2020
(732) CARNSAN PROD SRL, FILIPEȘTII

DE PĂDURE, NR. 19E, JUD.
PRAHOVA, FILIPESTII DE
PADURE, PRAHOVA, 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)

CARNSAN PROD
FILIPESTII DE PADURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
03.04.18; 03.04.25; 25.01.05; 25.01.06

(591) Culori revendicate:roşu, crem, albastru,
gri, alb, negru

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

29. Carne și produse din carne.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a cărnii și
produselor din carne (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienților sa le vadă și să le
achiziționeze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshoping.

───────
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(210) M 2020 05395
(151) 31/07/2020
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
19.03.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758 U), alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05397
(151) 31/07/2020
(732) PROFESSIONAL SUPPLIER

SRL, STR. INULUI NR. 14B,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
SAT TOPRAISAR, COMUNA
TOPRAISAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

FOREVERNAILS
PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Unghii false, lac de unghii, ojă de unghii,
decalcomanii pentru unghii, vârfuri pentru
unghii, intăritor pentru unghii, gel pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie pentru unghii abrazivă, primer pentru
unghii (cosmetice), lipici pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, produse pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac de unghii de uz
cosmetic, preparate pentru îndepărtarea gelului
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de unghii, strat superior pentru lac de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), unghii false pentru degetele de la
picioare, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, produse pentru îndepărtarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice).
8. Clești de unghii, pile pentru unghii, pile
de unghii (ustensile de mână), clești pentru
unghii, pile electrice de unghii, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), pile de
unghii electrice sau neelectrice, pile alimentate
cu baterii pentru unghii de animale, capete cu
role pentru pile electronice de unghii, truse de
manichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură (electrice), truse de pedichiură,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ustensile pentru manechiură și
pedichiură.
11. Lămpi de unghii.
21. Perii pentru unghii, separatoare din spumă
pentru degetele de la picioare, folosite la
pedichiură.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale.
44. Servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2020 05398
(151) 01/08/2020
(732) ALEZZI BEACH RESORT

SRL, STR. PRELUNGIREA
D13, NR. 6A, CORP C1, ZONA
ADMINISTRATIVA-RECEPTIE,
PARTER, NAVODARI, JUD.
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ALEZZI Infinity
RESORT & SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de vânzare imobile.
36. Afaceri imobiliare, închirieri imobile.
43. Servicii de cazare temporară în spații special
amenajate, servicii de alimentație publică în
restaurant, bar, beach-bar.

───────
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(210) M 2020 05399
(151) 01/08/2020
(732) DIGITAL GARDEN GLOBAL

NETWORK SRL, STR. TRISTAN
TZARA 17, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300292, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Micul Aprozar

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

9. Aplicaţii software pentru web descărcabile,
aplicaţii software pentru telefoane mobile
descărcabile, aplicaţii software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, actualizarea informaţiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse şi servicii ale
terţilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activităţi
de marketing, afişaj (publicitate), afişare de
anunţuri publicitare pentru pentru terţi, agenţii
de publicitate, anunţuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoţional, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, dezvoltare de campanii
promoţionale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terţi,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, administrarea afacerilor în domeniul
transportului şi livrărilor, servicii de comenzi
online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online.
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, exploatare
de date, dezvoltare software, programare
şi implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare şi
programare de pagini web, dezvoltare de soluţii
de aplicaţii software de calculator, furnizare de
motoare de căutare în internet.

───────

(210) M 2020 05400
(151) 02/08/2020
(732) LUCY DAN COM SRL, SAT

DOLJESTI, JUDEȚUL NEAMȚ,
COMUNA DOLJESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Bella Lucia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────


