
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
31/08/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 07/09/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2020

2

Cereri Mărci publicate în 07/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06110 31/08/2020 IONUŢ ŢABĂRĂ BIOSEL

2 M 2020 06111 31/08/2020 THE POWER GLOBAL
CORPORATION SRL

verificabil.eu

3 M 2020 06112 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Mango

4 M 2020 06113 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Grapefruit

5 M 2020 06114 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Lime & Mint

6 M 2020 06115 31/08/2020 VALVIS HOLDING SA WET Seltzer

7 M 2020 06116 31/08/2020 CLUBUL SPORTIV ACADEMIA
DE FOTBAL GHEORGHE HAGI

ACADEMIA DE FOTBAL ”HAGI”
2009 CAMPIONII CREEAZĂ
CAMPIONI

8 M 2020 06117 31/08/2020 FOTBAL CLUB VIITORUL
CONSTANTA S.A.

VIITORUL F.C. V 2009
CONSTANȚA

9 M 2020 06118 31/08/2020 WELL PROFESIONAL
SOLUTIONS SRL

WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS

10 M 2020 06119 31/08/2020 NORDTEC ROMANIA SRL nordtec

11 M 2020 06120 31/08/2020 CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A
ROMÂNIEI

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A
ROMÂNIEI CONSTITUȚIA

12 M 2020 06121 31/08/2020 BT Pensii SAFPF S.A. BT Pensii Grupul Financiar
Banca Transilvania

13 M 2020 06123 31/08/2020 MARIA-ISABELA BĂRCĂU CASA DACICĂ

14 M 2020 06124 31/08/2020 SC GARANT SECURITY
TEHNIC SRL

GST GARANT SECURITY
TEHNIC

15 M 2020 06126 31/08/2020 SC ENERGO CON GRUP SRL SUNPLUS

16 M 2020 06127 31/08/2020 NUTRICOR BUSINESS SRL NUTRICOR

17 M 2020 06128 31/08/2020 AGROBION PLUS S.R.L. AGROBION Ingrasamant

18 M 2020 06129 31/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL DIASIST

19 M 2020 06130 31/08/2020 BETTERLIVING S.R.L eYES COSMETICS

20 M 2020 06131 31/08/2020 ADRIAN MIHAI BOTNARI EGOISTA

21 M 2020 06132 31/08/2020 CLAUDIU-FLORIN
ASIMIONESEI

BUNĂ ZIUA CLUJ BZC

22 M 2020 06133 31/08/2020 RORA CONSING SRL KEMTEK K-SEPT

23 M 2020 06135 31/08/2020 TUDOREL PILAF WINE BUILDING

24 M 2020 06136 31/08/2020 CEZ VANZARE SA PROMISIUNE PENTRU VIITOR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 06137 31/08/2020 LIDLE COM SRL LIDLE COM

26 M 2020 06138 31/08/2020 GRUMA, S.A.B. DE C.V. MISSION

27 M 2020 06142 31/08/2020 OPTGROUP SRL OptGroup

28 M 2020 06143 31/08/2020 S.C. DANUBIU ENTERPRISES
S.R.L.

DANUBIU REE ECONOMIC
ZONE

29 M 2020 06144 31/08/2020 CRISTIAN IANI SAVA CENTRU DE ENDOMETRIOZA
BUCURESTI

30 M 2020 06145 31/08/2020 CRISTIAN IANI SAVA CENTRUL ROMÂN DE
BARIATRIE

31 M 2020 06146 31/08/2020 CRISTIAN IANI SAVA RBC MEDICAL

32 M 2020 06147 31/08/2020 CRISTIAN IANI SAVA BUCHAREST
ENDOMETRIOSIS CENTRE

33 M 2020 06148 31/08/2020 CRISTIAN IANI SAVA ROMANIAN BARIATRIC
CENTER

34 M 2020 06149 31/08/2020 MEGA CONSTRUCT METAL
SRL

NEWMIX

35 M 2020 06151 31/08/2020 TERAPLAST SA SANELLE

36 M 2020 06153 31/08/2020 NOVARTIS AG FINTIC
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(210) M 2020 06110
(151) 31/08/2020
(732) IONUŢ ŢABĂRĂ, STR. ŞERBAN

BOGDAN STAN NR. 5, BL.
306-307, SC. 3, AP. 23, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
BIOSEL

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

1. Medii de creștere, îngrășăminte și produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, săruri pentru uz
industrial, îngrășăminte, adjuvanți chimici folosiți
în agricultură, amelioratori de sol, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
compozițiile de pesticide.
5. Produse și preparate pentru distrugerea
dăunătorilor, pesticide agricole, pesticide de uz
casnic, insecticide, fungicide, erbicide.
31. Produse agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, semințe pentru
plantarea de legume.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 06111
(151) 31/08/2020
(732) THE POWER GLOBAL

CORPORATION SRL, STR.
DOMNEASCA NR. 6, BL. P8,
AP. 15, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

verificabil.eu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.05;
26.04.16

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

clase:
9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile.
42. Servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicaţii software online, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacţii de comerţ electronic, software
ca serviciu (SaaS), platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii,
dezvoltare de platforme de calculator, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei).

───────
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(210) M 2020 06112
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WET Mango

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

33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(210) M 2020 06113
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WET Grapefruit

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

33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(210) M 2020 06114
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WET Lime & Mint

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

33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(210) M 2020 06115
(151) 31/08/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WET Seltzer

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

33. Băuturi alcoolice tip seltzer.
───────

(210) M 2020 06116
(151) 31/08/2020
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE

FOTBAL GHEORGHE HAGI, BD.
MAMAIA NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE FOTBAL
”HAGI” 2009 CAMPIONII

CREEAZĂ CAMPIONI

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 26.01.03; 21.03.01; 25.01.06;
14.09.10; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, auriu,
bleumarin

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06117
(151) 31/08/2020
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

CONSTANTA S.A., BD. MAMAIA
NR. 208, ET. 4, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VIITORUL F.C. V
2009 CONSTANȚA

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.01.03; 25.01.06; 14.09.10;
27.05.01; 27.05.21; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb,
auriu

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06118
(151) 31/08/2020
(732) WELL PROFESIONAL

SOLUTIONS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 38,
ET. 9, AP. 88, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

WELL PROFESSIONAL
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
pentru perne hidraulice, uleiuri pentru suspensii
hidraulice, uleiuri hidraulice pentru circuite de
frânare.
3. Ceară auto, ceară pentru mașină, detergenți
pentru curățarea automobilelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea
automobilelor, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon pentru
vehicule, aromatizanți de uz
menajer, bețișoare parfumate, ceară parfumată,
extracte de flori, lemn parfumat,
săculețe pentru parfumarea lenjeriei, parfumuri
de cameră sub formă de spray,
perne impregnate cu substanțe parfumate,
potpuriuri parfumate, preparate pentru
parfumarea camerei, săculețe parfumate,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
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non-electrice de parfum de cameră, spray
parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi nechimici
pentru spălarea rufelor, agenți de clătire
pentru rufe, agenți de spălare pentru materiale
textile, apretură de rufe, balsamuri
pentru rufe, ceară pentru rufe, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, preparate de
curățare uscată, detergenți comerciali de rufe,
detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, produse chimice
de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături,
lichide pentru spălarea rufelor, produse pentru
înmuierea rufelor , înălbitor
pentru rufe, preparate de condiționare pentru
țesături, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor pentru scopuri casnice, produse pentru a
da luciu
rufelor, produse pentru netezire (apret), sodă
cristalizată, pentru curățare, sodă
pentru albire, săpun detergent, săpun praf,
săpun lichid pentru rufe, săpunuri de
rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer,
detergenți de uz casnic, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașina
de spălat vase, detergenți, alții decât cei
folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți pentru
vasul wc, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru mașini de spălat vase sub
formă de gel, detergenți sub formă de spumă,
detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte, geluri
de curățare pentru wc-uri, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
lichid de spălare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide de curățare, lichide degresante,
produse pentru a conferi luciu - frunzelor,
preparate pentru lustruit, parfumuri pentru
automobile, preparate chimice de curățare
pentru uz casnic, preparate de curățare destinate
utilirării în creșterea animalelor, preparate de
curățare pentru plăci de gresie, preparate de
curățare pentru cuățirea scurgerilor, preparate

de strălucire pentru fructe, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, preparate pentru
înălbire de uz casnic, produse antistatice de
uz menajer, produse de curățare de uz casnic,
produse de curățare dizolvante sub formă de
emulsie, produse de curățare pentru metale,
produse de curățare pentru parbriz, produse
de curățare pentru piatră, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățat pentru toalete, produse de
desfundat chiuvete, produse de spălat legume și
fructe, produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru clătire, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea mobilierului,
produse pentru decolorare, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de covoare, sodă
caustică, soluții de curățare pentru aparate
stomatologice de sterilizare cu ultrasunete,
soluții de curățare pentru îndepărtarea petelor,
soluții pentru curățarea covoarelor, soluții pentru
curățarea lentilelor de ochelari, solvenți pe
bază de alcool utilizați ca produse de curățare,
spray pentru luciu, spray-uri de degresare,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor
cu depuneri de grăsime sau gudron, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, substanțe degresante, substanțe
de curățare pentru uz casnic, substanțe
pentru îndepărtarea petelor, săpun lichid,
săpunuri lichide, săpunuri de baie lichide,
săpun lichid pentru băi de picioare, săpunuri
lichide pentru mâini și față, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografice, prosoape din hârtie pentru mâini,
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impregnate cu agenți de curățare, odorizante de
casă, preparate pentru curățare și odorizante,
articole de parfumerie și odorizante, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului.
4. Uleiuri pentru motoare, uleiuri extrafine
pentru motoare, uleiuri fine pentru motoare,
uleiuri pentru motoare de autovehicule, uleiuri
lubrifiante pentru motoare pe benzină, uleiuri de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule.
5. Detergenți (detersive) de uz medical,
detergenți germicizi, preparate antibacteriene,
de uz medical, pentru spălarea feței,
preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri

antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare.
10. Termometre de uz medical, termometre
digitale de uz medical, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, termometre
electronice de uz medical, termometre cu mercur
pentru uz medical, termometre cu infraroșu de uz
medical.

11. Uscătoare de mâini, uscătoare electrice
pentru mâini, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, uscătoare de mâini cu acționare fără
atingere, uscătoare pentru mâini cu aer cald,
acționate electric.
16. Saci de gunoi din hârtie sau din material
plastic, saci de gunoi din plastic (pentru uz
casnic), saci de gunoi din vinil de uz casnic,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, hârtie
igienică, role de hârtie igienică, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică de toaletă, hârtie
igienică sub formă de rolă, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie pentru față, prosoape
igienice din hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie.
21. Dispozitive (recipiente) pentru săpun lichid,
suporturi pentru săpun lichid, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic),
dispensere de șervețele pentru față, dispensere
de șervețele din celuloză, de uz casnic,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, dispensere de ață dentară,
lavete de spălat vase, distribuitoare de
lavete pentru șters lentilele aparatelor foto,
hârtie igienică, suporturi vertical pentru hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de role de hârtie igienică,
distribuitoare (cutii) de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare (cutii) de prosoape
de hârtie (altele decât cele fixe), mopuri,
capete de mop, găleți pentru mop, perii cu
mop, găleți pentru mop prevăzute cu storcător
pentru mop, storcătoare de găleată pentru
mop, găleți cu storcător pentru mop, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, aplicatoare
de ceară pentru podea, montabile pe un mâner
de mop, coșuri de gunoi metalice, coșuri de
gunoi din metal de uz casnic, coșuri de gunoi
din plastic de uz casnic (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși pentru
exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși pentru
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cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de lustruit,
mănuși de grădinărit, mănuși de menaj, mănuși
pentru lustruit pantofii, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru șters praful, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, suporturi pentru
întinderea mănușilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din
cauciuc de uz casnic, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, găleți
pliabile, găleți de plastic, găleți pentru clătire,
găleți pentru baie, găleți de cărbuni, găleți pentru
saună, găleți de uz industrial, găleți prevăzute cu
role, găleți de uz domestic, huse ajustate pentru
găleți, găleți pentru cărbuni de uz menajer, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
bureți pentru raclete de geam.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: uleiuri pentru circuite
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, uleiuri
pentru suspensii hidraulice, uleiuri hidraulice
pentru circuite de frânare ceară auto, ceară
pentru mașină, detergenți pentru curățarea
automobilelor, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, produse pentru
lustruirea automobilelor, soluții (șampoane)
pentru curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon pentru
vehicule, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
parfumate, ceară parfumată, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, parfumuri de cameră sub formă
de spray, perne impregnate cu substanțe
parfumate, potpuriuri parfumate, preparate
pentru parfumarea camerei, săculețe parfumate,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, spray parfumat
pentru casă, sprayuri odorizante pentru cameră,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi pentru
spălarea rufelor, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de spălare pentru materiale textile,
apretură de rufe, balsamuri pentru rufe, ceară
pentru rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de rufe
pentru curățare de uz menajer, produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), detergenți ecologici de rufe,
emolienți pentru țesături, lichide pentru spălarea
rufelor, înmuierea rufelor (produse pentru -),
înălbitor pentru rufe, preparate de condiționare
pentru țesături, preparate pentru spălare de
uz menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru netezire (apret), sodă cristalizată, pentru

curățare, soda pentru albire, săpun detergent,
săpun praf, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru redarea strălucirii
textilelor, agenți pentru îndepărtarea petelor,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, cârpe impregnate pentru lustruit, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, creme de lustruit, produse de
curățat, detergent pentru spălare, detergenți,
detergenți de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți lichizi pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru mașina de spălat
vase, detergenți, alții decât cei folosiți în timpul
proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, detergenți pentru vasul wc, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți sub
formă de spumă, detergenți sintetici pentru îmbră
căminte, geluri de curățare pentru wc-
uri, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, lichid de spălare,
lichid pentru spălarea vaselor, lichide de
curățare, lichide degresante, produse pentru
a conferi luciu frunzelor, preparate pentru
lustruit, parfumuri pentru automobile, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru plăci
de gresie, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de strălucire
pentru fructe, preparate degresante de uz
casnic, preparate detartrante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea
lacului, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, produse antistatice de uz menajer,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare dizolvante sub formă de emulsie,
produse de curățare pentru metale, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
pentru piatră, produse de curățare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățat pentru toalete, produse de desfundat
chiuvete, produse de spălat legume și fructe,
produse degresante pe bază de solvenți,
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produse pentru clătire, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea mobilierului,
produse pentru decolorare, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea cerii,
săpun de uz casnic, șampon de
covoare, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții pentru curățarea
covoarelor, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, solvenți pe bază de alcool utilizați
ca produse de curățare, spray pentru luciu,
spray-uri de degresare, spray-uri de curățare,
spray-uri de curățat pentru împrospătarea
protecțiilor de maxilar pentru sportivi, săpun
lichid pentru spălarea vaselor, săpun pentru
curățarea suprafețelor cu depuneri de grăsime
sau gudron, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umede impregnate cu detergent pentru
spălat vase, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, substanțe degresante,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe pentru îndepărtarea petelor, săpun
lichid, săpunuri lichide, săpunuri de baie
lichide, săpun lichid pentru băi de picioare,
săpunuri lichide pentru mâini și față, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de
curățare, odorizante de casă, preparate pentru
curățare și odorizante, articole de parfumerie
și odorizante, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, uleiuri pentru motoare,
uleiuri extrafine pentru motoare, uleiuri fine
pentru motoare, uleiuri pentru motoare de
autovehicule, uleiuri lubrifiante pentru motoare
pe benzină, uleiuri de lubrifiere pentru motoare
de autovehicule, detergenți (detersive) de
uz medical, detergenți germicizi, preparate
antibacteriene, de uz medical, pentru spălarea
feței, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,

fitile de sulf [dezinfectante], dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, produse pentru sterilizare, substanțe de
spălare (sterilizante), substanțe de sterilizare,
termometre de uz medical, termometre digitale
de uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu mercur pentru uz
medical, termometre cu infraroșu de uz medical,
uscătoare de mâini, uscătoare electrice pentru
mâini, uscătoare de mâini electrice cu aer cald,
uscătoare de mâini cu acționare fără atingere,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, dispozitive pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpun lichid, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dispensere de șervețele
pentru față, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,
dispensere de ață dentară, lavete de spălat
vase, lavete pentru șters lentilele aparatelor
foto, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
vertical pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2020

hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare de prosoape de hârtie
(altele decât cele fixe), mopuri, capete de
mop, găleți pentru mop, perii cu mop, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
metal, coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși
pentru exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși
pentru cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de
lustruit, mănuși de grădinărit, mănuși de menaj,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, suporturi
pentru întinderea mănușilor, mănuși de curățenie
din țesături, mănuși abrazive pentru curățat
legume, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși din cauciuc pentru uz casnic,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși de
bumbac de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, găleți pliabile, găleți de plastic,
găleți pentru clătire, găleți pentru baie, găleți
de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de uz
industrial, găleți prevăzute cu role, găleți de
uz domestic, huse ajustate pentru găleți, găleți
pentru cărbuni de uz menajer, găleți de plastic
pentru depozitarea jucăriilor de baie, bureți
pentru raclete de geam.

───────

(210) M 2020 06119
(151) 31/08/2020
(732) NORDTEC ROMANIA SRL, STR.

7 IZVOARE NR. 42, JUDEȚUL
BRAȘOV, SACELE, 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)

nordtec

(531) Clasificare Viena:
24.15.21; 26.01.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru
deschis, negru

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

11. Vitrine frigorifice, rafturi frigorifice.
───────
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(210) M 2020 06120
(151) 31/08/2020
(732) CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

A ROMÂNIEI, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 2, SECTORUL
5, PALATUL PARLAMENTULUI,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A ROMÂNIEI CONSTITUȚIA

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 20.07.01; 17.03.02; 26.01.05;
27.05.01; 29.01.15

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

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

16. Reviste (publicații periodice), publicaţii
periodice, manuale (ghiduri), materiale tipărite,
publicaţii tipărite, materiale didactice.
35. Publicitate, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, ţinerea evidenţei
contabile.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, publicare
de texte, altele decât cele publicitare, publicarea
cărţilor, predare, serviciieducaţionale, servicii de
instruire.
45. Cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, consiliere juridică, servicii
de monitorizare juridică.

───────

(210) M 2020 06121
(151) 31/08/2020
(732) BT Pensii SAFPF S.A., STR.

BUZEŞTI 75+77, ET. 10, BIROUL 2,
SECTOR 14, BUCUREŞTI, 011013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BT Pensii Grupul Financiar

Banca Transilvania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de administrare a fondurilor
de pensii facultative, servicii financiare,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii financiare,
oferirea de informaţii financiare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web, afaceri financiare, afaceri monetare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare, garanţii
pentru cauţiune, servicii bancare, brokeraj,
brokeraj cu acţiuni şi titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, birou de
credite, emiterea cardurilor de credit, finanţarea
contractelor în rate, finanţarea contractelor de
achiziţii în rate, leasing imobiliar, banking pentru
ipoteci, împrumuturi contra garanţii, servicii
de garanţii, servicii de garanţii, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitete, servicii
fiduciare, depozite de valori, servicii de depunere
în casete valorice, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă/
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
propuneri (rfp), consultanţă pentru asigurări,
servicii de asigurări financiare, servicii de
finanţare, împrumuturi în rate, servicii bancare de
tip credit ipotecar, servicii bancare online, servicii
bancare la distanţă (home banking) procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, investiţii de capital, investiţii
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, multifinanţare,
servicii de plată a pensiilor, fonduri mutuale,
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servicii bancare online, funcţii de administrator
fiduciar/custode, servicii bancare de economisire

───────

(210) M 2020 06123
(151) 31/08/2020
(732) MARIA-ISABELA BĂRCĂU, STR.

TEILOR, NR. 44B, JUD. BRASOV,
RASNOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
, STR.11 IUNIE NR.51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA DACICĂ

(531) Clasificare Viena:
25.07.02; 25.07.03; 01.01.04; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazaretemporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2020 06124
(151) 31/08/2020
(732) SC GARANT SECURITY TEHNIC

SRL, STR. COMBUSTIBILULUI
NR. 2, CAMERA 9, ET. 1, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

GST GARANT
SECURITY TEHNIC

(531) Clasificare Viena:
24.01.13; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru

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

37. Instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea alarmelor de incendiu.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea emailurilor,
transmisia video la cerere, transmisia fără fir
(wireless).
39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, transportul de pasageri, transportul
cu ambulanţa.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat.
45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
închirierea alarmelor de incendiu, servicii de
pază, monitorizarea alarmelor de securitate şi
antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de gardă de corp, consultaţii în ceea ce
priveşte securitatea fizică.
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───────

(210) M 2020 06126
(151) 31/08/2020
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR. PADURII NR. 1, BL. A1,
AP. 402, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SUNPLUS

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

11. Aparate de odorizare a aerului,
preîncălzitoare de aer, instalaţii de filtrare a
aerului, radiatoare de încălzire centralizată,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), instalaţii pentru saună.

───────

(210) M 2020 06127
(151) 31/08/2020
(732) NUTRICOR BUSINESS SRL,

VALEA OLTULUI NR. 4, BL. M10,
AP. 17, SECTOR 6, BUCURESTI,
061972, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NUTRICOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.03.13; 01.15.14

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#ee3639), verde (HEX #48887b), gri
deschis (HEX #f7f8f6, HEX #e8e9e8),
gri închis (HEX #c9d5d9), 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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 06128
(151) 31/08/2020
(732) AGROBION PLUS S.R.L., STRADA

PRINCIPALA NR. 657D, CAMERA
1, ETAJ PARTER, SAT BUTIMANU,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
BUTIMANU, DAMBOVIȚA,
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)
AGROBION Ingrasamant

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

1. Îngrășăminte chimice.
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 îngăşămintelor
chimice pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 06129
(151) 31/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR.
1, BL. I2, SC. A, PARTER, AP.
1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, 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)
DIASIST

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

5. Suplimente alimentare.
───────

(210) M 2020 06130
(151) 31/08/2020
(732) BETTERLIVING S.R.L, STR.

RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

eYES COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, produse de
curățat, cosmetice, farduri (articole de toaletă),
produse pentru machiaj, farduri pentru truse
de machiaj, creioane de ochi de uz cosmetic,
eye-liner (cosmetice), farduri cosmetice pentru
ochi, rimel, tuș lichid pentru ochi, loţiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
măști cosmetice de curățare pentru față.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06131
(151) 31/08/2020
(732) ADRIAN MIHAI BOTNARI,

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR.
64, BL. 34A, SC. F, ET. 10, AP.
261, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EGOISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru tutun, narghilea, ierburi pentru fumat.

───────

(210) M 2020 06132
(151) 31/08/2020
(732) CLAUDIU-FLORIN ASIMIONESEI,

STR. MUNTENIMII NR. 2, BL. 591.
TR.2, ET. 4, AP. 14, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

BUNĂ ZIUA CLUJ BZC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.04.03; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu (Hex #fd0101),
alb, negru, gri

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
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persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06133
(151) 31/08/2020
(732) RORA CONSING SRL, STR. GARII

NR. 6, JUD. BRASOV, RASNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
KEMTEK K-SEPT

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer.

───────

(210) M 2020 06135
(151) 31/08/2020
(732) TUDOREL PILAF, STR. LACUL

URSULUI NR. 2, BL. P1, SC.2, ET.
1, AP. 15, JUD.ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

WINE BUILDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.14; 26.13.25; 29.01.13

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

clase:

33. Vin.
41. Servicii de divertisment, planificare de
petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstrații), furnizarea facilităților de recreere,
organizarea și susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de bar.

───────

(210) M 2020 06136
(151) 31/08/2020
(732) CEZ VANZARE SA, CALEA

SEVERINULUI NR. 97, ETAJ 1,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200769,
DOLJ, ROMANIA

(540)
PROMISIUNE PENTRU VIITOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
39. Distribuire de electricitate în locuințe,
distribuire de energie pentru încălzire și răcirea
clădirilor.
40. Producerea energiei.
41. Educație, divertisment și activități sportive.

───────

(210) M 2020 06137
(151) 31/08/2020
(732) LIDLE COM SRL, STR. DRUMUL

LUNCA JARISTEI NR. 12-14,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP. 7, JUD.TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LIDLE COM
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(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 01.15.05;
29.01.13

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

clase:
9. Detectoare de incendiu, senzori de incendiu,
pompe de incendiu, avertizoare de incendiu,
alarme de incendiu, alarme anti-incendiu
electrice, aparate de control contra incendiului,
echipamente pentru stingerea automată a
incendiilor, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, echipament de siguranță
pentru stingerea incendiilor din păduri, alarme
acționate de fum, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme electrice împotriva fumului, alarme de
siguranță, alarme de siguranță (altele decât
pentru vehicule), alarme electrice, alarme pentru
siguranță personală, pompe de stingere a
incendiilor, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecția împotriva
incendiilor, furtun de stingere a incendiilor,
autopompe pentru incendii, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, pantaloni
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, șosete de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, tub (din pânză
sau metalic) de evacuare în caz de incendiu,
scări de salvare folosite în caz de incendiu
(echipament de siguranță), sisteme de stropire
pentru protecție contra incendiilor, incaltaminte
de protectie impotriva incendiilor, aparate de
protecție împotriva incendiilor, scări de incendiu,
aparate pentru
detectarea incendiilor, extinctoare.
11. Hidranți pentru incendiu, hidranți pentru
alimentare cu apă, hidranți.
17. Articole și materiale (izolante) rezistente la
foc și pentru prevenirea incendiilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
administrarea afacerilor, organizarea afacerilor,
promovarea afacerii (publicitate), organizarea
întâlnirilor de afaceri, management de afaceri
comerciale, managementul și administrarea

afacerilor, organizare de întâlniri de afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, asistență în
domeniul administrării afacerilor, asistență în
domeniul organizării afacerilor, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
realizare de târguri comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
administrarea afacerilor comerciale, organizare
de prezentări comerciale, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), organizare
de expoziții comerciale, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, servicii de
torcretat, servicii de reîncărcare a stingătoarelor
de incendii, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, întreținerea și repararea sistemelor
de detectare a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de alarmă de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, întreținere și reparații
de sisteme de evacuare în caz de incendiu,
Instalare de protecție împotriva incendiilor
industriale.
42. Consultanță tehnică privind prevenirea
incendiilor.
45. Servicii de stingerea incendiilor, consultanță
în materie de prevenire a incendiilor, furnizare
de informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, închiriere
de extinctoare, furnizare de informații privind
închirierea de extinctoare.

───────
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(210) M 2020 06138
(151) 31/08/2020
(732) GRUMA, S.A.B. DE C.V., RIO DE

LA PLATA #407 OTE. COLONIA
DE VALLE, SAN PEDRO PLAZA,
GARCIA N. L., 66220, MEXIC

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MISSION

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, sosuri pentru gustări, incluzând
sos de guacamole, sos de smântână, sos de
brânză (cremă), sos de fasole, fasole cu salsa,
jalapenos (procesat).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, gheaţă, tortilla, wrap-
uri, pâine aplatizată, pâine tip pită, chapatti
(pâine), roti (pâine), piadina (lipie italiană),
cochilii (coji) de taco, tostada (lipie), gorditas
(pâine), aluat de pizza şi cruste, chips-uri de
tortilla, snack-uri pe bază de porumb, gustări
pe bază de grâu, salsa, condimente (sosuri)
incluzând condimente de taco, sos pentru
taco, sos de brânză, kit-uri pentru mâncare
mexicană, incluzând kit-uri pentru taco, kit-uri
pentru burrito, kit-uri pentru fajita care pot include
orice sortiment de tortilla, lipie, condiment, sosuri
de brânză, salsa, mix-uri de tortilla, mix-uri de
tamale (colţunaşi), aluat din făină de mălai, mălai
deshidratat, mălai grişat, mălai, mâncare de
porumb, mămăligă, făină.

───────

(210) M 2020 06142
(151) 31/08/2020
(732) OPTGROUP SRL, COMUNA

CHINTENI, NR. 778A, CAMERA 1,
JUDEŢUL CLUJ, SAT CHINTENI,
CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

OptGroup

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2394 C), albastru închis
(Pantone 2945 C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor: pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
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şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.
36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, afaceri imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de consultanță privind bunuri imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
gestionarea portofoliilor de proprietăţi, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de achiziții imobiliar,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,

servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, administrare de proprietăți
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, servicii proiectare şi execuţie lucrări
de infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
39. Servicii de transport rutier de mărfuri,
transport rutier de mărfuri, în special transporturi
de materiale de construcţii, logistică de transport,
livrare pe cale rutieră de mărfuri, de materiale
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de construcție, furnizare de informații referitoare
la transportul rutier de mărfuri, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier de
mărfuri, închiriere de mijloace de transport rutier
de mărfuri, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
în special materiale de construcţii nemetalice.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-
ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz
de viituri, efectuare de studii de proiecte
tehnice, estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turişti, furnizare de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi pentru oaspeţi
în restaurante, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
baruri, servicii ale barurilor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licenţă, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
localuri pentru clienţi, în domeniul mâncărurilor
şi al băuturilor, servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de informaţii referitoare
la baruri, cazare temporară, servicii de case de
vacanţă, servicii oferite de tabere de vacanţă

(cazare), hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, furnizare de cazare
temporară în case de vacanţă, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanţă,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanţă.

───────

(210) M 2020 06143
(151) 31/08/2020
(732) S.C. DANUBIU ENTERPRISES

S.R.L., STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ET. 2, CAMERA 12, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DANUBIU REE
ECONOMIC ZONE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02

(591) Culori revendicate:portocaliu,
bleumarin, albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06144
(151) 31/08/2020
(732) CRISTIAN IANI SAVA , ALEEA

PANTELIMON NR. 6, BL. B6,
SC. A, ET. P, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CENTRU DE ENDOMETRIOZA

BUCURESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, găzduire pe servere, închirierea
serverelor web, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44. Servicii spitalicești, servicii medicale clinice,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
bănci de sânge, servicii stomatologice, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistență medicală,
servicii de fizioterapie/terapie fizică.

───────

(210) M 2020 06145
(151) 31/08/2020
(732) CRISTIAN IANI SAVA , ALEEA

PANTELIMON NR. 6, BL. B6,
SC. A, ET. P, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CENTRUL ROMÂN

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

clase:
42. Servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, găzduire pe servere, închirierea
serverelor web, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44. Servicii spitalicești, servicii medicale clinice,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de

bănci de sânge, servicii stomatologice, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistență medicală,
servicii de fizioterapie / terapie fizică.

───────

(210) M 2020 06146
(151) 31/08/2020
(732) CRISTIAN IANI SAVA , ALEEA

PANTELIMON NR. 6, BL. B6,
SC. A, ET. P, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
RBC MEDICAL

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

42. Servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, găzduire pe servere, închirierea
serverelor web, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44. Servicii spitalicești, servicii medicale clinice,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
bănci de sânge, servicii stomatologice, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistență medicală,
servicii de fizioterapie/terapie fizică.

───────

(210) M 2020 06147
(151) 31/08/2020
(732) CRISTIAN IANI SAVA , ALEEA

PANTELIMON NR. 6, BL. B6,
SC. A, ET. P, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUCHAREST

ENDOMETRIOSIS CENTRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, găzduire pe servere, închirierea
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serverelor web, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44. Servicii spitalicești, servicii medicale clinice,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
bănci de sânge, servicii stomatologice, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistență medicală,
servicii de fizioterapie/terapie fizică.

───────

(210) M 2020 06148
(151) 31/08/2020
(732) CRISTIAN IANI SAVA , ALEEA

PANTELIMON NR. 6, BL. B6,
SC. A, ET. P, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ROMANIAN

BARIATRIC CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de laboratoare științifice, cercetare
științifică, găzduire pe servere, închirierea
serverelor web, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, consultanță în proiectarea site-urilor
web.
44. Servicii spitalicești, servicii medicale clinice,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
bănci de sânge, servicii stomatologice, servicii
de fertilizare in vitro, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistență medicală,
servicii de fizioterapie/terapie fizică.

───────

(210) M 2020 06149
(151) 31/08/2020
(732) MEGA CONSTRUCT METAL SRL,

STR. ION GHICA 240A, JUDETUL
DAMOVITA, RACARI, 137385,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

NEWMIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.05

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

clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 06151
(151) 31/08/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A

(REGHIN-BISTRIŢA), KM. 45+500,
COMUNA ŞIEU-MĂGHERUŞ,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SAT SĂRĂŢEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

SANELLE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RGB
200030030, RGB 240030030), gri
(RGB 077077077)

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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, biocide.

───────

(210) M 2020 06153
(151) 31/08/2020
(732) NOVARTIS AG , XX, BASEL (CH),

CH-4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL,

BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)
FINTIC

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────



Erată  
Referitor la depozitele M 2020/05756/05758/05760/05761 din  14.08.2020, publicat 

pe data de  21.08.2020, clasele de servicii sunt: 

 Clasa 5: Aditivi nechimici pentru furaje de uz medical; aditivi nechimici pentru furaje, de uz veterinar; furaj medicamentos; amestecuri de furaje complementare nutritive; suplimente nutritive pentru furaje; suplimente pentru furaje de uz veterinar. Clasa 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 aditivilor nechimici pentru furaje de uz medical, aditivilor nechimici pentru furaje, de uz veterinar, furajului medicamentos, amestecurilor de furaje complementare nutritive (cu excepţia transportului) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web si prin intermediul emisiunilor de teleshopping; regruparea în avantajul terților a suplimentelor nutritive pentru furaje, suplimentelor pentru furaje de uz veterinar (cu excepţia transportului) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenta, prin mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web si prin intermediul emisiunilor de teleshopping. 
 



Erată  Referitor la depozitul M 2020/05990 din  25.08.2020, publicat pe data de  01.09.2020, data corecta atribuită depozitului este 26.08.2020.   



E R A T Ă

Referitor la cererea de înregistrare M 2020/06095, publicată în data de 
04.09.2020, data corectă de depozit a cererii este 28.08.2020.



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/05879  din data de  
20.08.2020, clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 
 
Clasa 9: Echipamente de protecție și salvare; alarme acustice/alarme sonore; aparate 
pentru reglarea căldurii; aparate de înaltă frecvenţă; aparate şi echipamente pentru 
salvarea vieţii; sonerii (dispozitive de avertizare); aparate pentru respiraţie, cu excepţia 
celor pentru respiraţia artificială; îmbracăminte anti-glonţ; capsule de salvare pentru 
dezastre natural; instrumente şi aparate optice; ozonizatoare (ozonizoare); dispozitive de 
protecţie împotriva accidentelor pentru uz personal; dispozitive de protecţie împotriva 
razelor X, nu cele pentru scopuri medicale; diode organice electroluminescente (OLED); 
diode emițătoare de lumină cu puncte quantice (QLED); măşti de protectie respiratorie 
pentru purificarea aerului; măşti de respiraţie, altele decât cele pentru respiraţia artificială; 
centuri de siguranţă, altele decât cele pentru scaune de vehicule şi echipamente; 
geamanduri de semnalizare. 
Clasa 10: Instrumentele și articolele utilizate în general pentru ameliorarea funcției sau stării 
persoanelor; paturi cu vibraţii; paturi special concepute pentru scopuri medicale; brăţări 
pentru scopuri medicale; stimulatoare cerebrale; mobilier special conceput pentru scopuri 
medicale; dispozitive galvanice terapeutice; măşti respiratorii pentru respiraţia artificială; 
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale; benzi pentru acupresură; inele 
biomagnetice de uz terapeutic sau medical; măști faciale terapeutice; camere de 
inhalare/camere de inhalare; măşti cu led pentru scopuri terapeutice. 
 


