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Cereri Mărci publicate în 06/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01171 23/03/2020 PAUL-CATALIN PADURARU FEREASTRA Forest O noua

generatie de ferestre

2 M 2020 02079 23/03/2020 SC NEW GENERATION MEDIA
SRL

SEMN DE CARTE

3 M 2020 02080 23/03/2020 CONSTANTIN SANDA Nutriplus Un plus în furajare

4 M 2020 02081 23/03/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SRL

Hygienex Plus

5 M 2020 02082 23/03/2020 DELLEN AUSBEULSERVICE
GmbH

DAS Dellen Ausbeulservice
Gmbh

6 M 2020 02083 23/03/2020 CRYSTAL CONSULT
SOLUTIONS SRL

C CRYSTAL SOLUTIONS
OGLINDIM VIITORUL

7 M 2020 02084 23/03/2020 STEFAN-PETRU CHITANU GLOW IN THE CRUSH

8 M 2020 02085 23/03/2020 CAPITAL IMOWORK SRL CAPITAL IMOBILIARE

9 M 2020 02086 23/03/2020 OMRO IFN SA filbo

10 M 2020 02087 23/03/2020 VBU SECURITY SRL VBU SECURITY

11 M 2020 02088 23/03/2020 NICOLETA-RALUCA STOINEA TS TSA.LAW Avocaţi specializaţi

12 M 2020 02089 23/03/2020 SC ''SÎRBU CAMELNIC'' SRL SC. SIRBUCAMELNIC.SRL
Reţeta gustului de odinioară

13 M 2020 02090 23/03/2020 LAURA CRISTINA CLINTOC
DANIELA RAMONA LUNGA

Cair Paravel CITEŞTE,
CREEAZĂ, CELEBREZĂ

14 M 2020 02097 23/03/2020 HARALAMBIE GROMOSTEANU
GROMOSTEANU IRINA

Armânlu Nu Cheari

15 M 2020 02098 23/03/2020 S.C. STEFLOREL IMPEX S.R.L. CROWN MEDICAL CENTER

16 M 2020 02099 23/03/2020 EDRINKS.RO S.R.L POVESTE DE LA MINIS

17 M 2020 02100 23/03/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Liberty Marathon

18 M 2020 02101 23/03/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

UVT Liberty Marathon

19 M 2020 02102 23/03/2020 UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Liberty Marathon Festival

20 M 2020 02103 23/03/2020 PRUTUL SA SPORNIC GO FRY

21 M 2020 02104 23/03/2020 S.C. VIP INTERNATIONAL
SECURITY S.R.L.

22 M 2020 02105 23/03/2020 SOTIRIOS CHATZIDAKIS E EXECUTIVE CLUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 02106 23/03/2020 DOREL COTOS

IOAN-FLORIN PIRGHIE
NT NORDIC TWINS HOTEL &
SPA

24 M 2020 02107 23/03/2020 INKSHAPE SRL ink shape

25 M 2020 02108 23/03/2020 OAMENI SI COMPANII SRL TTIM TRATAMENTE ŞI
TEHNOLOGII INOVATOARE ÎN
MEDICINĂ

26 M 2020 02109 23/03/2020 ANDREEA-DORINA DEICU Fabulous AGENCY

27 M 2020 02110 23/03/2020 SC SPRING PROD COM SRL SOUK URBAN LEBANESE

28 M 2020 02111 23/03/2020 IOAN-TEODOR GOCIMAN CASA ANGUS

29 M 2020 02112 23/03/2020 Bayer Intellectual Property
GmbH

HERBA & FLORA

30 M 2020 02113 23/03/2020 SC MTC CONSTRUCT SRL MatDuo

31 M 2020 02114 23/03/2020 SC MTC CONSTRUCT SRL SuperMat

32 M 2020 02115 23/03/2020 S.C. MAYA'S FASHION STYLE
S.R.L.

RAINBOW WAVES CHOOSE
TO SHINE By Alina Drăgan

33 M 2020 02116 23/03/2020 S.C. BRUTARIA DE LA DRUM
S.R.L.

Brutaria de la drum

34 M 2020 02119 23/03/2020 PHOENIX IND SRL Phoenix MAXX - cu crema la
MAXXim!

35 M 2020 02120 23/03/2020 LINCOLN PLUS SRL LINCOLN PLUS promtitudine si
profesionalism

36 M 2020 02121 23/03/2020 ELENA-CHRISTIANA ALEXE 7th Boulevard

37 M 2020 02122 23/03/2020 OPERATIV SERVICE SRL OPERATIV SERVICE
Promptitudine & Profesionalism

38 M 2020 02123 23/03/2020 CATALIN - PAUL PACURARU -
IONESCU

REALITATEA SPORTIVA

39 M 2020 02124 23/03/2020 M2M DESIGN&PROPERTY
SOLUTIONS S.R.L.

BIMexperience building
management at your touch

40 M 2020 02125 23/03/2020 ANAMARIA EMIL SKIN DOGMA SD

41 M 2020 02126 23/03/2020 SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

STAȚI în casă! VENIM noi. FAN
courier

42 M 2020 02127 23/03/2020 LAURENȚIU GABRIEL
BRĂILEANU

GUMELA

43 M 2020 02128 23/03/2020 SC CICI TANG SRL AGRIPAVI
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(210) M 2020 01171
(151) 23/03/2020
(732) PAUL-CATALIN PADURARU,

ALEEA ECHITATII NR. 31A, BL.
P8, ET. 2, AP. 52, JUD. VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

FEREASTRA Forest O
noua generatie de ferestre

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 07.01.24

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
materiale plastice extrudate, materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante, ţevi
flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2020 02079
(151) 23/03/2020
(732) SC NEW GENERATION MEDIA

SRL, BLV. TOMIS NR. 299, BL.
3B, SC. A, AP. 23, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SEMN DE CARTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.06;
26.11.25

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

38. Telecomunicaţii, servicii care permit cel puţin
unei persoane să comunice cu altă persoană
prin mijloace senzoriale, servicii care permit
unei persoane să vorbească cu altă persoană,
transmitere de mesaje de la o persoană la alta şi
punerea unei persoane în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune),
servicii care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune.

───────
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(210) M 2020 02080
(151) 23/03/2020
(732) CONSTANTIN SANDA, STR.

(540)

Nutriplus Un plus în furajare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.01.13

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 485),
galben (Pantone 1365), verde (Pantone
357)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de import a nutreţurilor pentru animale şi
pui de o zi, cereale.

───────

(210) M 2020 02081
(151) 23/03/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SRL, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Hygienex Plus

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişi, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

ECATERINA TEODOROIU NR.
159, JUDETUL GORJ, TARGU-JIU,
GORJ, ROMANIA
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(210) M 2020 02082
(151) 23/03/2020
(732) DELLEN AUSBEULSERVICE

GmbH, GOPPINGEN D-73037,
TOBELWEG 2, GERMANIA

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

(540)

DAS Dellen
Ausbeulservice Gmbh

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.15.01

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri) web.

───────

(210) M 2020 02083
(151) 23/03/2020
(732) CRYSTAL CONSULT SOLUTIONS

SRL, STR. TRAIAN NR. 68A,
CAMERA NR. 2, ETAJ 2, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

C CRYSTAL SOLUTIONS
OGLINDIM VIITORUL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.11.01; 01.01.02

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

clase:
35. Audit financiar, servicii de contabilitate.
36. Servicii de consultanţă financiară şi fiscală.

───────
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(210) M 2020 02084
(151) 23/03/2020
(732) STEFAN-PETRU CHITANU, CALEA

NATIONALA NR. 99, SCARA B, ET.
5, AP. 13, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

GLOW IN THE CRUSH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activităţi culturale, organizare
de spectacole (divertisment).

───────

(210) M 2020 02085
(151) 23/03/2020
(732) CAPITAL IMOWORK SRL,

STR. PLOPILOR NR. 68, AP. 74,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CAPITAL IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2020 02086
(151) 23/03/2020
(732) OMRO IFN SA, BDUL. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 183,
PARTER, JUD. MURES, TÂRGU-
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

filbo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.07.24

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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───────

(210) M 2020 02087
(151) 23/03/2020
(732) VBU SECURITY SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
16, JUD. CLUJ, GHERLA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VBU SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.06.03; 26.04.18;
24.01.09; 27.05.01; 27.05.08

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

37. Servicii de instalaţii în domeniul sistemelor
de siguranţă şi securitate pentru bunuri şi
persoane.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, servicii de transport de bunuri şi
valori.
45. Servicii personale şi sociale de căre terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor cu excepţia serviciilor în domeniul
protecţiei şi stingerii incendiilor.

───────

(210) M 2020 02088
(151) 23/03/2020
(732) NICOLETA-RALUCA STOINEA,

STR. MAGAZIEI NR. 28, AP. 6,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TS TSA.LAW
Avocaţi specializaţi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.13

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 02089
(151) 23/03/2020
(732) SC ''SÎRBU CAMELNIC'' SRL,

STR. DUDULUI NR. 14, JUD.
NEAMŢ, CUM. DUMBRAVA ROŞIE,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, STR.
N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,
SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ

(540)

SC. SIRBUCAMELNIC.SRL
Reţeta gustului de odinioară

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb. roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie (covrigei, sărăţele) şi
produse de cofetărie, pâine, făină şi produse din
cereale, drojdie, praf de copt, condimente, sare,
muştar, oţet, îngheţată, miere, melasă.
35. Restrângerea la un loc în beneficiul altora, a
unei varietăţi de bunuri pentru a da posibilitarea
clienţilor să vadă şi să cumpere acele bunuri,
acestea putând fi asigurate prin magazine
en-gros, en-detail sau on-line, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau mijloace
electronice cum ar fi site-urile web sau al
emisiunilor de teleshopping.
39. Servicii legate de ambalarea, transportul şi
depozitarea bunurilor în depozite sau alte clădiri
pentru păstrare sau pază, servicii de distribuţie
(transport).

───────
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(210) M 2020 02090
(151) 23/03/2020
(732) LAURA CRISTINA CLINTOC,

BDUL. DACIA NR. 2, BL. A1, AP.
17, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA
DANIELA RAMONA LUNGA, STR.
CEAHLAULUI NR.10, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Cair Paravel CITEŞTE,
CREEAZĂ, CELEBREZĂ

(531) Clasificare Viena: 02.05.21; 03.01.01;
07.01.01; 20.07.02; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

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

───────

(210) M 2020 02097
(151) 23/03/2020
(732) HARALAMBIE GROMOSTEANU,

STR. LUNII NR. 23, JUD.
CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA
GROMOSTEANU IRINA, STR.
LUNII NR. 23, JUD. CONSTANŢA ,
OVIDIU, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
Armânlu Nu Cheari

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale didactice sau de
învăţământ, albume, cărţi, calendare, agende,
stilouri, tablouri, broşuri, creioane, instrumente
de scris.
25. Îmbrăcăminte şi articole pentru acoperit
capul.
41. Organizarea de spectacole (divertisment),
divertisment, activităţi culturale, evenimente
culturale.

───────
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(210) M 2020 02098
(151) 23/03/2020
(732) S.C. STEFLOREL IMPEX S.R.L.,

STR. DUMBRAVA NOUA NR.
36, BL. P25, SC. 2, PARTER, AP.
30, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CROWN MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 29.01.13; 24.09.03; 26.15.01;
26.01.01

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02099
(151) 23/03/2020
(732) EDRINKS.RO S.R.L , STR.

LESPEZI NR. 28, SECTOR 5
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
POVESTE DE LA MINIS

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02100
(151) 23/03/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Liberty Marathon

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

41. Organizare de competiţii (educaţie şi
divertisment), organizarea de competiţii sportive.

───────

(210) M 2020 02101
(151) 23/03/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UVT Liberty Marathon
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(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, roşu, albastru

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

41. Organizare de competiţii (educaţie şi
divertisment), organizarea de competiţii sportive.

───────

(210) M 2020 02102
(151) 23/03/2020
(732) UNIVERSITATEA DE VEST

DIN TIMIŞOARA, BLD. VASILE
PÂRVAN NR. 4, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300223, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Liberty Marathon Festival

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

41. Organizare de competiţii (educaţie şi
divertisment), organizarea de competiţii sportive.

───────

(210) M 2020 02103
(151) 23/03/2020
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
800223, GALAȚI, ROMANIA

(540)
SPORNIC GO FRY

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

29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2020 02104
(151) 23/03/2020
(732) S.C. VIP INTERNATIONAL

SECURITY S.R.L., STR. TAPIA
NR. 9, CAMERA V16, CLADIREA
DE BIROURI AVA TOP BUSINESS
CENTRE, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 02105
(151) 23/03/2020
(732) SOTIRIOS CHATZIDAKIS, STR.

MYKINON NR. 8, MELISSIA
ATTIKIS, ATENA, 15127, GRECIA

(540)

E EXECUTIVE CLUB

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02106
(151) 23/03/2020
(732) DOREL COTOS, STR. FAGILOR

NR. 8, JUDEŢ SUCEAVA,
RADAUTI, SUCEAVA, ROMANIA
IOAN-FLORIN PIRGHIE, STR.
POMPIERILOR NR. 3, JUDEŢ
SUCEAVA, RADAUTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

NT NORDIC TWINS
HOTEL & SPA

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02107
(151) 23/03/2020
(732) INKSHAPE SRL, STR. IONEL

TEODOREANU NR. 04, BL. 01, AP.
03, JUDEŢ IAŞI, COMUNA VALEA
LUPULUI, SAT VALEA LUPULUI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ink shape

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3538CP), gri (Pantone 10399 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 02108
(151) 23/03/2020
(732) OAMENI SI COMPANII SRL,

STR. SPITAL PASCANU NR.
15, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

TTIM TRATAMENTE
ŞI TEHNOLOGII

INOVATOARE ÎN MEDICINĂ

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
343C), galben (Pantone 124C),
portocaliu (Pantone 138C), roz
(Pantone 215C), mov (Pantone 7645C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 02109
(151) 23/03/2020
(732) ANDREEA-DORINA DEICU,

BD.FERDINAND I, NR. 118, ET,7,
AP. 707, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Fabulous AGENCY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 29.01.05

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
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protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02110
(151) 23/03/2020
(732) SC SPRING PROD COM SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI
NR. 17, BL. 101, TRONSON 4,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOUK URBAN LEBANESE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

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

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cantină, servicii de restaurant.

───────
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(210) M 2020 02111
(151) 23/03/2020
(732) IOAN-TEODOR GOCIMAN, STR.

DUZILOR NR. 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CASA ANGUS

(531) Clasificare Viena: 03.04.01; 26.13.25;
27.05.02

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02112
(151) 23/03/2020
(732) Bayer Intellectual Property

GmbH, ALFRED-NOBEL-STR.
10, MONHEIM AM RHEIN, 40789,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HERBA & FLORA
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(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 05.03.13;
27.05.02; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

3. Produse/preparate nemedicinale pentru
ingrijirea pielii, uleiuri esentiale.
5. Medicamente/medicație pentru ameliorarea
alergiilor, produse/preparate pentru tratamentul
tusei, tablete/
pastile/dropsuri pentru gât, suplimente dietetice,
produse/preparate pentru tratamentul gasto-
intestinal,
suplimente din plante de uz medical, produse/
preparate medicinale pentru îngrijirea pielii,
suplimente minerale, produse/
preparate pentru clătirea nasului, produse/
preparate pentru spray nazal, produse/preparate
sub formă de
spray nazal, suplimente nutritive, suplimente
prebiotice, produse/preparate pentru tratarea
răcelilor,
suplimente probiotice, soluție salină pentru
uz medical, analgezice cu aplicare locală,
analgezice topice
(topical analgesics), suplimente de vitamine.

───────

(210) M 2020 02113
(151) 23/03/2020
(732) SC MTC CONSTRUCT SRL,

ALEEA REŞIŢA C NR. 1-3, BL. 46,
SC. 2, AP. 21, PARTER, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MatDuo

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Preparate de protecţie (vopsele), vopsele şi
lapte de var, vopsele pentru construcţii, vopsea
pentru exterior, vopsele, coloranti, pigmenti
şi cerneluri, vopsele de protecţie împotriva
ruginii, vopsele de protecţie contra coroziunii,
vopsele anti-coroziune, vopsele contra ruginii,
lacuri, răşini sintetice pentru protecţie împotriva
coroziunii, răşini epoxidice utilizate la acoperirea
de construcţii (căptuşeli), răşini folosite pentru
straturi de protecţie.
6. Materiale metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcţii (metalice) sub
formă de foi, materiale de construcţii (metalice)
sub formă de panouri, panouri metalice pentru
acoperişuri, panouri metalice pentru garduri,
tablă metalică pentru acoperiş, profile metalice,
table metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice.

───────

(210) M 2020 02114
(151) 23/03/2020
(732) SC MTC CONSTRUCT SRL,

ALEEA REŞIŢA C NR. 1-3, BL. 46,
SC. 2, AP. 21, PARTER, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SuperMat

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Preparate de protecţie (vopsele), vopsele şi
lapte de var, vopsele pentru construcţii,
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vopsea pentru exterior, vopsele, coloranti,
pigmenti şi cerneluri, vopsele de protecţie
împotriva ruginii,
vopsele de protecţie contra coroziunii, vopsele
anti-coroziune, vopsele contra ruginii, lacuri,
răşini
sintetice pentru protecţie împotriva coroziunii,
răşini epoxidice utilizate la acoperirea de
construcţii (
căptuşeli), răşini folosite pentru straturi de
protecţie.
6. Materiale metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii (metalice) sub formă de
plăci, materiale de construcţii (metalice) sub
formă de foi, materiale de construcţii (metalice)
sub formă
de panouri, panouri metalice pentru acoperişuri,
panouri metalice pentru garduri, tablă metalică
pentru
acoperiş, profile metalice, table metalice pentru
acoperişuri, ţigle metalice.

───────

(210) M 2020 02115
(151) 23/03/2020
(732) S.C. MAYA'S FASHION STYLE

S.R.L., STR. PAVLOV 47, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RAINBOW WAVES CHOOSE
TO SHINE By Alina Drăgan

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 01.15.09;
29.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, negru, roșu,
portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo, violet

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

26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02116
(151) 23/03/2020
(732) S.C. BRUTARIA DE LA DRUM

S.R.L., STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 13, LOT 1, SAT ROȘU,
JUD. ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
Brutaria de la drum

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oţet,
sosuri şi alte condimente, , gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02119
(151) 23/03/2020
(732) PHOENIX IND SRL, STR.

MERCUR NR. 56, JUD. BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

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

(540)
Phoenix MAXX - cu
crema la MAXXim!

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

30. Biscuiţi.
───────

(210) M 2020 02120
(151) 23/03/2020
(732) LINCOLN PLUS SRL, STR.

CALARASI NR. 47, JUD. ALBA,
SEBES, ALBA, ROMANIA

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

(540)

LINCOLN PLUS promtitudine
si profesionalism

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.07; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții, în special servicii de
construcții civile.

───────
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(210) M 2020 02121
(151) 23/03/2020
(732) ELENA-CHRISTIANA ALEXE,

STR. MIRON COSTIN NR. 45-47,
BL.5B, SC.2, ET.3, AP.36, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
7th Boulevard

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment
prestate de artiști interpreți.

───────

(210) M 2020 02122
(151) 23/03/2020
(732) OPERATIV SERVICE SRL, STR.

CALARASI NR. 47, JUD. ALBA,
MUNICIPIUL SEBES, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

OPERATIV SERVICE
Promptitudine &
Profesionalism

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, în special
servicii de reparaţii si întreţinere automobile.

───────

(210) M 2020 02123
(151) 23/03/2020
(732) CATALIN - PAUL PACURARU

- IONESCU, STR. PECHEA NR.
10-12, AP. 17, SECTOR 1
, BUCUREȘTI, 013445,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REALITATEA SPORTIVA
(591) Culori revendicate:alb, verde deschis,

verde închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate radio și de televiziune.
38. Emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicare de informații prin
televiziune, difuzarea la radio și televiziune,
transmitere de programe de televiziune.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, prezentare
de programe de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, producție de programe de
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de programe
educative de televiziune, prezentare de
programe de televiziune prin cablu, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune, stabilirea
grilei de programe de televiziune, producție de
programe de televiziune în direct.
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───────

(210) M 2020 02124
(151) 23/03/2020
(732) M2M DESIGN&PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L., STR.
ALEEA PINULUI NR. 2C, SPAȚIU
BIROURI FN, SCARA A, DEMISOL,
JUD. BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

BIMexperience building
management at your touch

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C) maro (Pantone 100% 8021 M)

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

9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, sisteme de automatizare
pentru case, sisteme de automatizare pentru
clădiri, software pentru domotică, dispozitive
de automatizare pentru locuințe, dispozitive de
automatizare pentru clădiri, aplicații software
pentru case si birouri, portaluri inteligente pentru
comunicare, portaluri inteligente pentru analiza
de date în timp real.

38. Servicii de telecomunicații oferite prin
intermediul platformelor și portalurilor pe
internet, precum si prin alte suporturi media.
42. Dezvoltare de platforme de calculatoare,
programare de software pentru platforme de
internet, platforma ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS), infrastructură ca serviciu
(IaaS), dezvoltare de software, proiectare de
portaluri web, găzduire de portaluri web.

───────

(210) M 2020 02125
(151) 23/03/2020
(732) ANAMARIA EMIL, STR. DR.

VICTOR DELEU NR. 19, JUD.
SALAJ, SIMLEU SILVANIEI,
455300, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

SKIN DOGMA SD

(531) Clasificare Viena: 26.02.08; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii
de analiză cosmetică ( servicii de înfrumuseţat),
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, servicii de
artă corporală, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, servicii de artă corporală, servicii de băi
publice pentru scopuri de igienă, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
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electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice,
eliminarea celulitei, epilat cu ceară, frizerii pentru
bărbați, furnizare de băi publice pentru igienă
personală, furnizare de echipamente pentru
băi cu jeturi de apă sub presiune, furnizare
de informații despre băi publice, furnizare de
informații despre băi turcești, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe,
furnizare de instalații de solariu, furnizare
de instalații pentru toalete publice, furnizare
de servicii ale băilor termale, furnizare de
spații special amenajate pentru băi publice,
furnizare de toalete portabile pentru evenimente,
manichiură, ondularea părului, refacerea părului,
saloane de frumusețe,
saloane de îngrijire a pielii, servicii consultative
privind îngrijirea părului, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman,
servicii de bărbierie, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii de coafare a părului,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind machiajul și
servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online
sau față în față, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de epilare, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de epilare cu laser, servicii de frizerie, servicii
de frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii
de împletire a părului, servicii de liposucție,
servicii de machiaj, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de micropigmentare,
servicii de pedichiură, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de igienă și de îngrijire
a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, analiză cosmetică, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii de artă corporală,
analiză de culori [servicii prestate de esteticieni],

aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
băi publice pentru scopuri de igienă, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
băi publice pentru igienă personală, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, furnizare de informații despre
băi publice, furnizare de informații despre băi
turcești, furnizare de informații despre coafarea
părului,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
furnizare de instalații de solariu, furnizare de
instalații pentru toalete publice, furnizare de
servicii ale băilor termale, furnizare de spații
special amenajate pentru băi publice,
furnizare de toalete portabile pentru evenimente,
manichiură, ondularea părului, refacerea părului,
saloane de frumusețe, saloane de îngrijire
a pielii, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
de bronzare cu aerograf pentru corpul uman,
servicii de bărbierie, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii de coafare a părului,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind machiajul și
servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online
sau față în față, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul machiajului, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de epilare,
servicii de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii
de epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de furnizare de instalații de saune,
servicii de împletire a părului, servicii de
liposucție, servicii de machiaj,
servicii de manichiură și de pedichiură,
servicii de micropigmentare,
servicii de pedichiură,
servicii de permanent pentru întors genele,
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servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament cu microace,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere a
părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire a
frumuseții,
servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii personale terapeutice referitoare
la îndepărtarea celulitei, servicii personale
terapeutice referitoare la îmbunătățirea
circulației sangvine, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii personale de epilare, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea feței, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, servicii pentru extensii de gene,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii de vopsire a genelor,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit,
tratament cosmetic, servicii prestate de saloane
de manichiură

───────

(210) M 2020 02126
(151) 23/03/2020
(732) SC FAN COURIER EXPRESS SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.
11C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

STAȚI în casă! VENIM
noi. FAN courier

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.18; 29.01.13

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

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

39. Servicii postale și de curierat, transport prin
curier, servicii de curierat (mesaje şi mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete prin
curier (transport), livrare de corespondență prin
curier (transport).

───────
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(210) M 2020 02127
(151) 23/03/2020
(732) LAURENȚIU GABRIEL

BRĂILEANU, STR. SG. FLOREA
PETRACHE NR. 22, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ETAJUL 1, BIROUL 1.02,
SECTORUL 5, BUCURESTI,
050726, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GUMELA

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

30. Dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, dulciuri gumate, gumă
de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, gumă de mestecat
fără zahăr.

───────

(210) M 2020 02128
(151) 23/03/2020
(732) SC CICI TANG SRL, STR.

BANU UDREA NR.9-11, BL.J2,
AP.23, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
AGRIPAVI

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare lichide,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, suplimente alimentare
antibiotice pentru animale, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente alimentare pe

bază de drojdie, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pe bază
de polen, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare cu isoflavone de
soia, suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare realizate
în principal din vitamine, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor virale, compoziții farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice homeopate.
29. Fructe deshidratate, pastă de fructe, praf de
fructe.
35. Marketing comercial (în afară de
comercializare).

───────



Erată 
    Referitor la depozitul M 2020 01997 din 13.03.2020, clasificarea serviciilor si a 
produselor este: Clasa 9: Conținut media. Clasa 35: Servicii de relaţii media; servicii de publicitate și de marketing furnizate prin mijloacele de media socială; publicitate; publicitate online; publicitate și marketing; publicitate prin bannere; servicii de publicitate; publicitate și reclamă; servicii oferite de agenții de publicitate; publicitate în reviste; publicitate prin corespondență; organizarea de publicitate; publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele informatice; publicitate cu răspuns direct; servicii de publicitate digitală; servicii de publicitate și marketing; servicii de promovare și publicitate; consultanță în publicitate și marketing; servicii de publicitate și reclamă. Clasa 38: Mesagerie web (telecomunicaţii); servicii media mobile de tipul transmisiei electronice de conținut media de divertisment; servicii de telecomunicații prestate pe platforme și portaluri pe internet și pe alte suporturi media. Clasa 41: Furnizare de informații online referitoare la mijloace media audio și vizuale. Clasa 42: Creare de pagini web; găzduire de webloguri; găzduirea site-urilor de internet (site-uri web); găzduirea siteurilor informatice; design de site-uri web; redactare de site-uri electronice; întreținere de site-uri web; proiectare de site-uri web. Clasa 45: Servicii matrimoniale; servicii matrimoniale furnizate prin rețele sociale. 
 
       


