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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04250 01/07/2020 S.C. MUNTENIA EDIL

CONSTRUCT S.R.L.
ANTICA PIZZA

2 M 2020 04331 01/07/2020 CENTRUL STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Editura Step by Step

3 M 2020 04335 01/07/2020 VLAD-IONUT IONITA

4 M 2020 04458 01/07/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI

Research&Innovation

5 M 2020 04467 01/07/2020 PROFI ROM FOOD S.R.L. CAMINO

6 M 2020 04491 01/07/2020 INGINERIE MEDICALA SRL INGIMED

7 M 2020 04492 01/07/2020 NOVARTIS AG ZANGEBRIN

8 M 2020 04493 01/07/2020 ANA TALEA N-ai scaun? Ia CoprActiv.
Natural, activ

9 M 2020 04494 01/07/2020 ANA TALEA N-ai scaun? Ia CoprActiv.
Natural, laxativ

10 M 2020 04498 01/07/2020 GEANINA-CRISTINA PUSCASU ALIANTA ELECTORALA PRO
BISTRITA

11 M 2020 04499 01/07/2020 GEANINA-CRISTINA PUSCASU ALIANTA ELECTORALA PRO
BUCURESTI

12 M 2020 04500 01/07/2020 REPUBLICA BIO SRL prima linguriță

13 M 2020 04501 01/07/2020 DAN-ȘTEFAN SARIS TourMe

14 M 2020 04502 01/07/2020 SC PASTELL IMPEX SRL Bubu-Still

15 M 2020 04503 01/07/2020 IONEL SERBAN API SORELIA

16 M 2020 04504 01/07/2020 SC DIJEC SRL BREAD Expert PROASPĂT ȘI
DELICIOS

17 M 2020 04505 01/07/2020 MICRI DEVELOPMENT SRL JOY BOX party supplies &
decorations

18 M 2020 04506 01/07/2020 S.C. TOTAL ECLIPSE S.R.L. Casa Ardeleană BUCĂTĂRIE
TRADIȚIONALĂ

19 M 2020 04507 01/07/2020 S.C. C&C LOGISTIC S.R.L. C&C TRAVEL Transilvania
Holiday Camper

20 M 2020 04509 01/07/2020 S.C. GASTRO PARK S.R.L. SUSHI ME TASTE ME LOVE ME
EAT ME

21 M 2020 04510 01/07/2020 ANDREEA-GABRIELA SOARE Sun and Son
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 04512 01/07/2020 S.C. ECOFRIEND SECURITY

S.A.
ECOFRIEND SECURITY

23 M 2020 04513 01/07/2020 TEODORA-VIRGINIA
TRANDAFIR

TEO TRANDAFIR

24 M 2020 04514 01/07/2020 SC KAIAMO KONCEPT SRL Boboko

25 M 2020 04515 01/07/2020 AMER GHALION YAMIRA TOYS

26 M 2020 04516 01/07/2020 DANIELA-ADRIANA NITA Genuine CONCEPT

27 M 2020 04517 01/07/2020 ASOCIATIA INSTITUTUL
ASPEN ROMANIA

INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA

28 M 2020 04518 01/07/2020 TÂRNAVELE GUARD SRL TG Târnavele Guard

29 M 2020 04519 01/07/2020 CATALIN-GHEORGHE
MOCANU

GKAT

30 M 2020 04520 01/07/2020 SC TIS FARMACEUTIC SRL SaniTis

31 M 2020 04521 01/07/2020 GEORGE BALANIUC
IULIA BLEDEA

NutriFitUp

32 M 2020 04522 01/07/2020 RAMONA RUTH SEROUSSI NORADA

33 M 2020 04523 01/07/2020 TAKEBIO S.R.L. TAKEBIO

34 M 2020 04524 01/07/2020 GIULIA DINU 12SENSES

35 M 2020 04525 01/07/2020 ROGESIL S.R.L. MaTi

36 M 2020 04526 01/07/2020 SC PRISACA TRANSILVANIA
SRL

NASUC FERICIT

37 M 2020 04528 01/07/2020 ANDRU VIRGIL
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

WAGNER produse din fermă

38 M 2020 04529 01/07/2020 MILLENIUM PRO DESIGN SRL AMJAD

39 M 2020 04530 01/07/2020 PODGORIA HUSI SA 1415 VIA HUŞI

40 M 2020 04531 01/07/2020 VASILE CRISTIAN TĂLMĂCEAN Babulina

41 M 2020 04532 01/07/2020 PARTNEX SOLUTION SRL

42 M 2020 04533 01/07/2020 SC Băneasa Market SRL Băneasa Market

43 M 2020 04534 01/07/2020 MIRELA-DANIELA LAZĂR ROYAL WEST IMOBILIARE
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(210) M 2020 04250
(151) 01/07/2020
(732) S.C. MUNTENIA EDIL

CONSTRUCT S.R.L., CALEA
GRIVIȚEI NR. 121, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ANTICA PIZZA

(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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04331
(151) 01/07/2020
(732)

CENTRUL STEP BY STEP
PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA
, STR. GHE. DEM TEODORESCU
NR. 16, SECTOR 3 , BUCURESTI,
030916, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Editura Step by Step

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
20.07.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 04335
(151) 01/07/2020
(732) VLAD-IONUT IONITA, STR.

BRANDUSELOR NR. 92, BL.
41A, ET. 7, AP. 32, SC. C, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500392,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte.
41. Divertisment.

───────
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(210) M 2020 04458
(151) 01/07/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

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

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

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

(540)

Research&Innovation

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 04467
(151) 01/07/2020
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

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

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAMINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.25; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, cafea solubilă, cafea instant,
cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea boabe,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea, cafea
artificială, cafea verde, esenţă de cafea, cafea
gata preparată, extracte de cafea, băuturi pe
bază de cafea, băuturi pe bază de cafea gata
preparată, cacao, pudră de cacao, pudră de
cacao instant, băuturi pe bază de cacao, cacao
pentru prepararea băuturilor, băuturi din cacao
gata preparate, băuturi sub formă de pudră care
conţin cacao, ceai, ceai instant, flori sau frunze
utilizate ca înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medical, amestecuri de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, amestecuri
de pulberi de ceai, extracte de ceai, esenţe
de ceai, ceai din fructe, nu pentru uz medical,
preparate pentru prepararea de băuturi (pe bază
de ceai), 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,
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oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 04491
(151) 01/07/2020
(732) INGINERIE MEDICALA SRL, STR.

DOINEI NR.14, JUD. SIBIU, SIBIU,
550099, SIBIU, ROMANIA

(540)
INGIMED

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

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile.

───────

(210) M 2020 04492
(151) 01/07/2020
(732) NOVARTIS AG, 4002, BASEL,

ELVEȚIA
(740) RATZA & RATZA SRL, B-DUL

A. I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)
ZANGEBRIN

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

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

(210) M 2020 04493
(151) 01/07/2020
(732) ANA TALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)
N-ai scaun? Ia

CoprActiv. Natural, activ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04494
(151) 01/07/2020
(732) ANA TALEA, STR.

INDEPENDENTEI NR. 81, BL. D3,
SC. C, ET. 4, AP. 40, JUDEŢUL
CONSTANŢA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BL.C14, SC. B, AP.41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061791

(540)
N-ai scaun? Ia CoprActiv.

Natural, laxativ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, laxative, suplimente
dietetice, laxative.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04498
(151) 01/07/2020
(732) GEANINA-CRISTINA PUSCASU,

STR. TOPORASI NR. 1-7, BL. 15,
SC. 5, ET. 7, AP. 158, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALIANTA ELECTORALA

PRO BISTRITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04499
(151) 01/07/2020
(732) GEANINA-CRISTINA PUSCASU,

STR.L TOPORASI NR. 1-7, BL.
15, SC. 5, ET. 7, AP. 158, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALIANTA ELECTORALA

PRO BUCURESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei
electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare a
datelor, discuri de vinii, compact-discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează cu
fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2020 04500
(151) 01/07/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, ET.
7, AP. 31, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
prima linguriță

(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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.

32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 04501
(151) 01/07/2020
(732) DAN-ȘTEFAN SARIS, ALEEA

PARING NR. 17, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, 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)

TourMe

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 29.01.12;
26.13.25

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

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

───────
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(210) M 2020 04502
(151) 01/07/2020
(732) SC PASTELL IMPEX SRL,

BD. TUDOR VLADIMIRESCU,
JUDEȚUL MEHEDINȚI, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
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)

Bubu-Still

(531) Clasificare Viena: 18.01.19; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 04503
(151) 01/07/2020
(732) IONEL SERBAN, STR. CIOCIRLIEI

NR. 8B, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
API SORELIA

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii..
40. Tratarea materialelor, servicii legate de
transformarea unui obiect sau a unei substanţe
şi orice proces care implică o modificare a
proprietăţilor lor esenţiale, servicii de tratare

a materialelor care pot fi prezente în timpul
producţiei oricăror substanţe sau obiecte, altele
decât o clădire, fabricarea personalizată a
bunurilor la comandă şi specificaţiile terţilor..

───────

(210) M 2020 04504
(151) 01/07/2020
(732) SC DIJEC SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 346, JUDEŢUL TIMIŞ,
TOPOLOVATU MARE, 307420,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BREAD Expert
PROASPĂT ȘI DELICIOS

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 05.13.04;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 04505
(151) 01/07/2020
(732) MICRI DEVELOPMENT SRL, STR.

TRAIAN NR. 10 BIS, JUDEŢUL
MEHEDINŢI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA, BDUL DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JOY BOX party
supplies & decorations

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.14

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

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

11. Lampioane din hârtie, portabile, lampioane
din hârtie fără suport.
16. Decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni din carton pentru alimente,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni adezive de perete realizate
din hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de perete din hârtie.
28. Pălării de petrecere, jocuri de petrecere,
măști de carnaval, pocnitori pentru
petreceri, pălării din hârtie pentru petreceri,
confeti, goarne de petrecere, baloane,
fluiere (jucării), panglici decorative (articole
pentru petrecere), articole de petrecere
sub formă de jucării de dimensiuni mici, baloane
de jucărie, baloane de săpun
(jucării), jucării, decorații festive (jucării), cadouri
surpriză (jocuri, jucării) pentru invitații la petreceri
și pomi
de Crăciun artificiali.

───────

(210) M 2020 04506
(151) 01/07/2020
(732) S.C. TOTAL ECLIPSE S.R.L., STR.

GREWEL NR. 1C, JUD. SIBIU,
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

Casa Ardeleană
BUCĂTĂRIE TRADIȚIONALĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.01; 26.01.01; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────
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(210) M 2020 04507
(151) 01/07/2020
(732) S.C. C&C LOGISTIC S.R.L., STR.

PRIMĂVERII NR. 8, AP. 131, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

C&C TRAVEL Transilvania
Holiday Camper

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 01.03.06; 06.01.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, portocaliu

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

39. Organizarea de călătorii, închirierea
mașinilor, închirierea de autorulote, rezervări de
turism (rezervarea călătoriilor).

───────

(210) M 2020 04509
(151) 01/07/2020
(732) S.C. GASTRO PARK S.R.L., STR.

MOLDOVEI NR. 48, ET. 1, AP. 2,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

SUSHI ME TASTE ME
LOVE ME EAT ME

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.11;
27.05.17

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite.

───────

(210) M 2020 04510
(151) 01/07/2020
(732) ANDREEA-GABRIELA SOARE,

STR. AGRICULTORI NR. 117, BL.
81, SC. 1, ET. 7, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sun and Son
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.03.02

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 04512
(151) 01/07/2020
(732) S.C. ECOFRIEND SECURITY S.A.,

ȘOSEAUA CONSTANȚEI NR. 10
B, JUD. CONSTANȚA, MEDGIDIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ECOFRIEND SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
26.01.03; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17;
03.09.16; 03.09.24

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

clase:
45. Servicii de pază.

───────

(210) M 2020 04513
(151) 01/07/2020
(732) TEODORA-VIRGINIA TRANDAFIR,

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR.
49D-1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
TEO TRANDAFIR

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

16. Reviste, ziare, almanahuri, tipărituri,
caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, tratament de text (prelucrare
de texte), gestiunea afacerilor comerciale,
gestiunea proiectelor (lucrări de birou).
38. Difuzarea de emisiuni de radio și TV, inclusiv
prin cablu sau internet.
41. Producție și realizare de programe și
emisiuni radio și TV, divertisment, spectacole.

───────

(210) M 2020 04514
(151) 01/07/2020
(732) SC KAIAMO KONCEPT SRL, STR.

CHEFALULUI NR. 6, PARTER,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Boboko

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de 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.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
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acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04515
(151) 01/07/2020
(732) AMER GHALION, STR. VAPORUL

LUI ASSAN, NR. 4, BL. 4, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

YAMIRA TOYS

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

clase:
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2020 04516
(151) 01/07/2020
(732) DANIELA-ADRIANA NITA, STR.

GEORGE ENESCU NR. 4A,
JUDETUL CONSTANTA, LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Genuine CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă
(papetărie), produse de imprimerie, materiale
imprimate (tipărituri).
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 04517
(151) 01/07/2020
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL ASPEN

ROMANIA, STR. URUGUAY NR.
6, BL. 6, ET. 3, AP. 14, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) IP BOUTIQUE – CABINET
P.I. CLAUDIA JELEA, STR.
COMPLEXULUI, NR. 1, BL.
62, SC. 3, AP. 106, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
05.03.14

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

clase:
38. Servicii de conferințe pe web, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice.
41. Organizarea și susținerea de conferințe,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
și conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizarea de conferințe educaționale
anuale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de reuniuni și conferințe,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
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organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educativ, organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizare de conferințe
pe teme de comerț, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare și coordonare de conferințe cu
caracter comercial și de afaceri, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
instruire profesională, instruire pentru adulți,
educație și instruire, transfer de know-how
(instruire), organizare de sesiuni de formare,
formare continuă, furnizare de cursuri de formare
continuă, servicii educaționale furnizate de
instituții pentru formare continuă, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, organizare de
programe de leadership, programe de politici
publice, conferințe, workshop-uri, mese rotunde
și evenimente ce promovează un dialog informal
între reprezentanții mediului de afaceri, al
mediului politic, al mediului academic si al
societății civile, oferind o platformă pentru
dezbateri pe teme critice de interes public și
privat (precum geopolitica, securitate regională,
sănătate, economie, finanțe, energie, educație
de leadership, sport, cultură).

───────

(210) M 2020 04518
(151) 01/07/2020
(732) TÂRNAVELE GUARD SRL, STR.

POET ANDREI MUREȘANU NR.
12, JUDETUL ALBA, BLAJ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA VLAD ANDA, PORII
NR. 152, BL. C7, SC. 3, AP. 96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TG Târnavele Guard

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 04519
(151) 01/07/2020
(732) CATALIN-GHEORGHE MOCANU,

VALEA IASULUI NR. 118,
JUDETUL ARGES, CURTEA
DE ARGES, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
GKAT

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

16. Ambalaj de carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, pensule, suporturi pentru afișe din
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hârtie sau carton, carton, carton colorat, carton
tare, coli de hârtie (papetărie), cutii de carton
pentru atenții oferite invitaților, decorațiuni din
hârtie pentru prăjituri, foi de hârtie (papetărie), foi
volante, hârtie, hârtie adezivă, hârtie creponată
pentru uz casnic, hârtie de uz casnic, hârtie
pentru pungi și saci, hârtie reciclată, pungi
de ambalat din hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, pungi din hârtie pentru ambalat,
întărituri din carton pentru legarea cărților, tuburi
din carton, tăvițe din carton, cutii pentru torturi,
cutii pentru pizza, suporturi din carton.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare în materie de
activități de marketing, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, campanii de marketing.
40. Prelucrare de carton ondulat de ambalaj,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de modele în relief pe suprafețe
de hârtie, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2020 04520
(151) 01/07/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SRL, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SaniTis

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de

pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 04521
(151) 01/07/2020
(732) GEORGE BALANIUC, STR.

POPEȘTI-VEST NR. 29, AP. 2D,
ANSAMBLUL FAMILY RESIDENCE,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
IULIA BLEDEA, STR. MITROPOLIT
ANDREI ȘAGUNA NR. 53A,
JUDEȚUL TIMIȘ, SÂNNICOLAU
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NutriFitUp

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 26.01.03;
26.01.14; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#528A1A, HEX=#C2E838), alb

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte.
41. Editare de cărți și recenzii, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, editare de publicații, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații online, publicare de afișe,
publicare de broșuri, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin Internet, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicarea de fotografii, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, activități
sportive și culturale, sport și fitness, activități de
divertisment, sportive și culturale, coordonarea
antrenamentelor de fitness, administrare de
centre de fitness, consultanță în materie de
fitness, pregătire în domeniul fitnessului, servicii
ale cluburilor de fitness, servicii sportive și de
fitness, servicii oferite de centrele de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru

fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online.
44. Consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al
dietelor, consultanță în nutriție, consiliere în
materie de sănătate, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, evaluarea
controlului greutății, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și
alimentației, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutriție, furnizare de
servicii privind programe de pierdere în greutate,
planificare de programe de scădere în greutate,
planificare și supraveghere a dietei pentru
scăderea în greutate, planificare și supraveghere
în materie de regimuri alimentare, consiliere
legată de nutriție, consultanță legată de nutriție,
furnizare de informații referitoare la nutriție.

───────

(210) M 2020 04522
(151) 01/07/2020
(732) RAMONA RUTH SEROUSSI, STR.

HAHORESH NR. 24, ISRAEL,
KFAR SMARYAHU, ISRAEL

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

(540)
NORADA

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 04523
(151) 01/07/2020
(732) TAKEBIO S.R.L., STR. MARTIR

MARIUS NEMTOC NR. 5, SPAȚIUL
COMERCIAL, ET. P, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJUL 1, BIROUL 1.02, CAM.
2. SECTORUL 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TAKEBIO

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.14;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Hex=#3f800d,
Hex=#74b921, Hex=#569916)

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

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

───────

(210) M 2020 04524
(151) 01/07/2020
(732) GIULIA DINU, ALEEA CAMPUL

CU FLORI NR. 2A, BL. C17B, SC.
1, AP. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
062022, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
12SENSES

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

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

───────

(210) M 2020 04525
(151) 01/07/2020
(732) ROGESIL S.R.L., COM. BRATCA

NR. 129, JUDEȚUL BIHOR, SAT
BRATCA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.
48, BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR,
OARADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MaTi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

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

───────

(210) M 2020 04526
(151) 01/07/2020
(732) SC PRISACA TRANSILVANIA

SRL, STR. MARGINASA NR. 43,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NASUC FERICIT

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice,
loțiuni după ras, creme cosmetice,
parfumuri, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igienă personală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, măşti
de înfrumuseţare, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru slăbit, săpun deodorant, deodorante
de uz uman, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), șampoane uscate, apă de colonie,
uleiuri esenţiale / uleiuri eterice, extracte
de flori (parfumuri), produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
pastă de dinți, lotiuni de păr, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, apă de
lavandă, ulei de lavandă, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, produse pentru
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, mosc
(parfumerie), apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, pomezi pentru scopuri cosmetice,
parfumerie, preparate fitocosmetice, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, șampoane, apă
parfumată, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, apă de toaletă, preparate de toaletă.

───────

(210) M 2020 04528
(151) 01/07/2020
(732) ANDRU VIRGIL ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALA, SOS. ARAD-
ZADARENI KM.6, FN, JUD. ARAD,
ARAD, 310237, ARAD, ROMANIA

(540)

WAGNER produse din fermă

(531) Clasificare Viena: 03.04.24; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#f50300), bej (HEX=#b09e48)

(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.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate, fructe și
legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210) M 2020 04529
(151) 01/07/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL

, STR. SULFINEI NR.3, JUDEŢ
ILFOV, OTOPENI, IF, ROMANIA

(540)

AMJAD

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru; bej
(PANTONE871 C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie, produse
cosmetice, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 04530
(151) 01/07/2020
(732) PODGORIA HUSI SA, STR.

CALARASI NR. 3, JUD. VASLUI,
HUŞI, VASLUI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, ROMANIA

(540)

1415 VIA HUŞI

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.01.10;
05.03.14; 27.05.02; 27.05.17; 27.07.02;
27.07.17

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

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

───────
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(210) M 2020 04531
(151) 01/07/2020
(732) VASILE CRISTIAN TĂLMĂCEAN,

STR. CIREŞULUI, NR.17,
JUD.MURES, TÂRGU MUREŞ,
540431, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540543

(540)

Babulina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:ocru, albastru,
violet, verde, portocaliu deschis, maro,
turcoaz

(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 04532
(151) 01/07/2020
(732) PARTNEX SOLUTION SRL, BD.

AGRONOMIEI NR. 7-15, CORP B,
BL. N3-2, ET. 1, AP. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
29.01.12

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

clase:
9. Software de calculator pentru comerț
electronic, platforme software de calculator,
aplicații software pentru calculator, descărcabile,
aplicații mobile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software și aplicații mobile pentru
comunicarea între furnizori de produse
alimentare și băuturi și clienți, precum și
pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, software și aplicații mobile pentru
comunicarea între restaurante și clienții
restaurantelor, precum și pentru plasarea și
urmărirea comenzilor rezultate, software și
aplicații mobile pentru identificarea
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restaurantelor aflate într-o anumită zonă
geografică, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
programe informatice pentru
administrarea bazelor de date, baze de date
computerizate.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comerț
cu amănuntul online în legătură cu produse
alimentare și băuturi, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
de informații privind bunurile de larg consum,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online a bunurilor oferite și a serviciilor prestate
de terți online pe Internet, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate online, servicii
de marketing online, intermediere de contracte
pentru terți cu privire la achiziția și vânzarea
de produse alimentare și prestarea de servicii
în domeniul alimentației publice, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
prelucrarea de date, actualizarea și menținerea
datelor în bazele de date computerizate,
publicitate pentru restaurante și servicii de
catering.
42. Construirea unei platforme de Internet
pentru comerțul electronic, găzduire de
platforme de comerț electronic pe Internet,
construirea unei platforme de Internet
pentru comunicarea între restaurante și clienții
restaurantelor, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate,
platforma ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (Saas), crearea și mentenanța site-urilor
web, furnizare de acces temporar
la un software online care nu poate fi descărcat,
pentru comunicarea între furnizori de
produse alimentare și băuturi și clienți, precum și
pentru plasarea și urmărirea
comenzilor rezultate, furnizare de acces
temporar la un software online care nu poate
fi descărcat, pentru identificarea restaurantelor
aflate într-o anumită zonă geografică,
furnizare de acces temporar la un software
online care nu poate fi descărcat, pentru
comunicarea între restaurante și clienții
restaurantelor, precum și pentru plasarea și

urmărirea comenzilor rezultate.
43. Servicii de alimentație publică, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de
catering, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, servicii prestate de restaurante,
rezervări pentru restaurante și
mese, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, furnizarea de
recenzii despre restaurante.

───────

(210) M 2020 04533
(151) 01/07/2020
(732) SC Băneasa Market SRL, STR

MITROPOLIT VARLAAM NR.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Băneasa Market

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

35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate
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pentru curățenie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, furnizarea de
informaţii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de comandă în
contul terților, administrarea magazinelor, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.

───────

(210) M 2020 04534
(151) 01/07/2020
(732) MIRELA-DANIELA LAZĂR,

COMUNA BATA NR. 36, JUD.
ARAD, SAT BACAU DE MIJLOC,
317021, ARAD, ROMANIA

(540)
ROYAL WEST IMOBILIARE

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

36. Agenţii imobiliare.
───────


