
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
03/07/2020-05/07/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 10/07/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/07/2020-05/07/2020

2

Cereri Mărci publicate în 10/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04309 03/07/2020 KOLAYLIK VINC SRL KOLAYLIK mereu la înălțime

2 M 2020 04571 03/07/2020 ALEXANDRU EGRI rapsodia reghin

3 M 2020 04573 03/07/2020 PETRICA IVAN RICH VIP LOUNGE

4 M 2020 04575 03/07/2020 PARAGON SECURITY S.R.L. PARAGON SECURITY

5 M 2020 04576 03/07/2020 SERGIU DUBANGIU Ciorbe și Plăcinte

6 M 2020 04577 03/07/2020 SC CARPATHIAN SPRINGS SA ASPER

7 M 2020 04578 03/07/2020 SC CARPATHIAN SPRINGS SA ASPER SELTZER

8 M 2020 04579 03/07/2020 SC VITI POMICOLA
SIMBURESTI SA

DOMENIILE SAMBURESTI.
ROSE DE ROUMANIE

9 M 2020 04580 03/07/2020 SC CARPATHIAN SPRINGS SA HARD SELTZER

10 M 2020 04581 03/07/2020 SC ABC SRL ABC APRIG DE TECUCI ACRU
NATURAL

11 M 2020 04582 03/07/2020 MARIUS-FLORIN TUNDUC I love ORADEA

12 M 2020 04583 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL Inspirat din Transilvania

13 M 2020 04584 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL În armonie cu natura

14 M 2020 04585 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL UNDA

15 M 2020 04586 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL GRILA

16 M 2020 04587 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL AUTOBLOC

17 M 2020 04588 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL SMART

18 M 2020 04589 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL QUATRO

19 M 2020 04590 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL HOLLAND

20 M 2020 04591 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL GEMINA

21 M 2020 04592 03/07/2020 LUMINITA IONEL exceley, Partners in vision

22 M 2020 04593 03/07/2020 SC VITICOM SRL GV GRAND VIA

23 M 2020 04594 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL ANTIC

24 M 2020 04595 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL RELIEF

25 M 2020 04596 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL ALPIN

26 M 2020 04597 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL ROMAN

27 M 2020 04598 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL MAYA

28 M 2020 04599 03/07/2020 PROMOTECH SRL order wash
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
29 M 2020 04600 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL VIENA

30 M 2020 04601 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL MEDITERANA

31 M 2020 04602 03/07/2020 ROEXPERTCAD SRL ROEXPERTCAD

32 M 2020 04603 03/07/2020 SC ETNO FOLCLOR MEDIA
SRL

Bingo Mania

33 M 2020 04604 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL MISTIC

34 M 2020 04605 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL TRAVERTIN

35 M 2020 04606 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL PETRA pavaje

36 M 2020 04607 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL PETRA pavaje

37 M 2020 04608 03/07/2020 S.C. MAXJOY EURO TRADE
CONCEPT S.R.L.

#FRAPPERIE

38 M 2020 04609 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL RIVER

39 M 2020 04610 03/07/2020 FLOREA GRUP SRL BAROC

40 M 2020 04611 03/07/2020 MARIUS-HORIA ȚUȚUIANU MARIUS HORIA
ȚUȚUIANU #implicat
#ConstanțaMergeÎnainte

41 M 2020 04612 03/07/2020 S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L. Școala de Bone

42 M 2020 04613 03/07/2020 S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L. Piccolo Grande

43 M 2020 04614 03/07/2020 S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L. Bone Online

44 M 2020 04615 03/07/2020 S.C. ANTONELLASHOP S.R.L. BEILI

45 M 2020 04616 03/07/2020 AR PLASTBOX PACKAGING
SRL

PLASTBOX packaging solutions
Romania ambalăm calitatea

46 M 2020 04617 03/07/2020 AMORE PER LA PASTA S.R.L. PastAmmore Laboratorio
Artigianale di Pasta Fresca

47 M 2020 04618 03/07/2020 Merck KGaA GLYALTON

48 M 2020 04619 03/07/2020 VIRGILIU DAN ALEXANDRU
PAPUGIU

Eclarts sweet fusion

49 M 2020 04620 03/07/2020 F.B.R. TOWERS ATENEO

50 M 2020 04621 03/07/2020 Merck KGaA GLYDUZA

51 M 2020 04622 03/07/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Flaticon

52 M 2020 04623 03/07/2020 IMPLANT EXPERT SRL CLINICA SOCIALĂ de
STOMATOLOGIE

53 M 2020 04624 03/07/2020 THE COCA-COLA COMPANY wabi2you

54 M 2020 04625 03/07/2020 THE COCA-COLA COMPANY wabi2you payment
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
55 M 2020 04626 03/07/2020 MEDITERANEAN FOOD

CONCEPT S.R.L.
Partigiano

56 M 2020 04627 03/07/2020 S.C. CASA LEBADA S.R.L. Lebada

57 M 2020 04628 04/07/2020 CRISTINA CHIRIAC PĂSTRĂTORUL MESERIILOR

58 M 2020 04629 05/07/2020 SCULEA EUGEN -MEDIC
STOMATOLOG PFA

eu DENT by Dr. Eugen Sculea

59 M 2020 04633 05/07/2020 CAFEA VOLT SRL VOLT coffee & more
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(210) M 2020 04309
(151) 03/07/2020
(732) KOLAYLIK VINC SRL, STR.

TEODOISE RUDEANU NR. 37, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
011257, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KOLAYLIK mereu la înălțime

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 04571
(151) 03/07/2020
(732) ALEXANDRU EGRI, STR. MATEI

VOIEVOD NR. 26, AP. 3, SECTOR
2, 20A, BUCUREȘTI, 21455,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

rapsodia reghin

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 26.01.03;
26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 22.01.15

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

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru partituri
și stative pentru instrumente muzicale, baghete
de dirijor.

───────

(210) M 2020 04573
(151) 03/07/2020
(732) PETRICA IVAN, STR. PAJISTEI

NR. 30, BL. 1, ET. 12, AP. 116-117,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RICH VIP LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 03.05.19; 24.09.03;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

41. Servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, închirierea
echipamentelor audio, închirierea de aparate
cinematografice, organizarea și susţinerea de
concerte, organizarea și susţinerea conferințelor,
organizarea și susţinerea congreselor, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente, cu scop cultural, educativ
sau de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
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furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea și susţinerea de
seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de decoruri
pentru scenă, divertisment de televiziune,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea casetelor video, organizarea și
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaţionale, pictură pe față, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susţinerea de ateliere (instruire), predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), informaţii și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, închirierea sălilor de ședințe.

───────

(210) M 2020 04575
(151) 03/07/2020
(732) PARAGON SECURITY S.R.L.,

STR. DRUMUL REGIMENTULUI
NR. 77A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
013887, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARAGON SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri

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

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 04576
(151) 03/07/2020
(732) SERGIU DUBANGIU, STR.

GRIGORE MANOLESCU NR.
10-14, ET. 4, AP. B 4.3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ciorbe și Plăcinte

(531) Clasificare Viena: 11.03.18; 01.15.05;
01.15.11; 26.01.04; 26.04.05; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(Pantone 715C), roșu închis (Pantone
188C)

(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.
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,
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oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04577
(151) 03/07/2020
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
ASPER

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 04578
(151) 03/07/2020
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
ASPER SELTZER

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 04579
(151) 03/07/2020
(732) SC VITI POMICOLA SIMBURESTI

SA, JUD. OLT, COMUNA
DOBROTEASA, OLT, ROMANIA

(540)
DOMENIILE SAMBURESTI.

ROSE DE ROUMANIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Vinuri DOC din arealul Samburesti.

───────

(210) M 2020 04580
(151) 03/07/2020
(732) SC CARPATHIAN SPRINGS

SA, STR. REPUBLICII NR. 33,
PARTER, JUD. SUCEAVA, VATRA
DORNEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)
HARD SELTZER

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2020 04581
(151) 03/07/2020
(732) SC ABC SRL, STR. ALECU

RUSSO NR. 7, JUDEŢUL GALAŢI,
TECUCI, 805300, ROMANIA

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

(540)

ABC APRIG DE TECUCI
ACRU NATURAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.13; 05.07.02; 19.01.25

(591) Culori revendicate:verde, galben, maro,
roşu, gri

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

30. Borş obţinut din fermentaţia naturală a
tărâţei de grâu printr-un procedeu special.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (borş), cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de agenţii
de import-export.

───────

(210) M 2020 04582
(151) 03/07/2020
(732) MARIUS-FLORIN TUNDUC, STR.

ARHIMEDE NR. 8, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, ROMANIA

(540)

I love ORADEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
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,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, oțet, sosuri și alte
condimente.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 04583
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Inspirat din Transilvania

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04584
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
În armonie cu natura

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04585
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
UNDA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04586
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
GRILA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04587
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
AUTOBLOC

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04588
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
SMART

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04589
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
QUATRO

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04590
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
HOLLAND

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04591
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
GEMINA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04592
(151) 03/07/2020
(732) LUMINITA IONEL , STR. IOAN

SOCEC NR. 83A, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500,
ROMANIA

(540)

exceley, Partners in vision

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 24.15.21;
27.05.02; 27.05.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri,
portocaliu, albastru, verde

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
prestate de persoane sau organizaţii
în special cu scopul de a ajuta în ceea ce
priveşte funcţionarea sau managementul unei
întreprinderi comerciale, sau de a ajuta la
managementul afacerilor sau la îndeplinirea
funcţiilor comerciale ale unei întreprinderi
industriale sau comerciale, servicii prestate de
către firmele de publicitate care se ocupă
în principal de comunicări publice, declaraţii
sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare
şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,

servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane, publicitate
în legătură cu alte servicii, precum cele privind
împrumuturile bancare sau publicitatea prin
radio.
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, servicii
furnizate de persoane, în legătură cu aspectele
teoretice şi practice ale domeniilor complexe
de activităţi, servicii de laboratoare ştiinţifice,
inginerie, programarea computerelor, servicii
de arhitectură sau design interior, servicii
ale inginerilor şi oamenilor de ştiinţă care
efectuează evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniile ştiinţifice şi tehnologice,
inclusiv consultanţă tehnologică, servicii de
calculator şi tehnologie pentru securizarea
datelor informatice şi a informaţiilor personale
şi financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii,
spre exemplu, servicii de protecție anti-virus
pentru computer, servicii de criptare a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate prin internet, servicii de cercetare
ştiinţifică pentru scopuri medicale, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii de
proiectare, de exemplu, proiectare industrială,
proiectare de software și sisteme de computer,
design interior, design de ambalaje, design de
arte grafice.

───────

(210) M 2020 04593
(151) 03/07/2020
(732) SC VITICOM SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 102, JUDEŢUL
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
GV GRAND VIA

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

33. Băuturi alcoolice, respectiv vinuri.
───────
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(210) M 2020 04594
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
ANTIC

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04595
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
RELIEF

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04596
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
ALPIN

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04597
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, B-DUL.

HOREA NR. 2, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, 5100136, ALBA,
ROMANIA

(540)
ROMAN

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 04598
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
MAYA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

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

───────

(210) M 2020 04599
(151) 03/07/2020
(732) PROMOTECH SRL, STR.

BAZAR BL 2A, AP 11, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, 120036, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

order wash

(531) Clasificare Viena: 11.07.03; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (hex=#6600cc),
alb (HEX=#ffffff)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de comenzi
online, lucrări de birou

───────

(210) M 2020 04600
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
VIENA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

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

───────

(210) M 2020 04601
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
MEDITERANA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

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

───────
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(210) M 2020 04602
(151) 03/07/2020
(732) ROEXPERTCAD SRL, STR.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 29,
AP. 1, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, 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)

ROEXPERTCAD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.05.07;
17.05.21; 29.01.01

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunțuri
publicitare, publicitate online, promoții, informaţii
comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate.
42. Servicii geodezice, cadastrale, topografice
şi anume: realizarea rețelei topografice de
construcţii (RTC), trasarea contururilor clădirilor,
a axelor şi cotelor din proiect, nivelment de mică
şi mare precizie, urmărirea comportării în timp
a construcțiilor, măsurători pentru determinarea
volumului de pământ excavat sau de umplutură,
măsurători pentru determinarea adâncimii
lacurilor sau a râurilor, ridicări topografice
pentru orice tip de platformă, proiectare
de studii topografice, studii topografice de
terenuri şi drumuri publice, servicii de
evaluare a măsuratorilor, servicii de informaţii

computerizate privind măsurătorile geofizice,
determinarea exactă a coordonatelor X, Y şi Z în
orice zonă a țării, realizarea şi îndesirea rețelelor
topografice de sprijin, realizarea şi îndesirea
rețelei geodezice prin metode clasice sau
prin metode GPS, monitorizări ale deplasărilor
în timp (studiul deformațiilor), măsurători de
înaltă precizie folosind metode GPS, cadastrul
agricol, cadastru forestier, cadastru imobiliar,
cadastru edilitar, cadastrul apelor, cadastrul
căilor de comunicații, lucrări de topografie
inginerească (trasări de construcţii civile şi
industriale, asistenţă topografică Reabilitări
Drumuri aționale, rețele edilitare, nivelment
geometric de precizie, editare de profile
transversale/longitudinale existente prin diferite
elemente ale construcțiilor), studii topografice
pentru obținerea avizului necesar înființării şi
exploatării balastierelor, lucrări de specialitate
în topografie pentru realizarea bazei de date
digitale şi grafice necesare lucrărilor de:
construcţii de drumuri, construcţii de locuințe,
construcţii industriale, rețele edilitare, realizarea
PUZ (Plan Urbanism Zonal), realizarea PUD
(Plan Urbanism Detaliu), trasări construcţii civile
şi industriale, trasări drumuri, trasări rețele
edilitare, construcţii hidrotehnice, documentații
pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol
a terenurilor aflate în extravilan, documentații
topocadastrale necesare pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism, plan de situație pentru
orice tip de platformă, planuri de situație
incluzând curbe de nivel, profile longitudinale şi
transversale (servicii geodezice şi cadastrale),
calcule pentru determinarea volumului de
pământ excavat sau de umplutură, modele 3D
a reliefului în diferite stadii (servicii geodezice şi
cadastrale), arpentaj cadastral.

───────

(210) M 2020 04603
(151) 03/07/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ,

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Bingo Mania

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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38. Telecomunicaţii.
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 04604
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
MISTIC

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04605
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
TRAVERTIN

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile,
nu din metal, monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, Servicii de instalare
și de reparații, Extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04606
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

PETRA pavaje

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#66666);
burgundi (HEX=#b70000)

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile,
nu din metal, monumente nemetalice.

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

───────
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(210) M 2020 04607
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)

PETRA pavaje

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (HEX #666666),
roșu (HEX #B70000)

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04608
(151) 03/07/2020
(732) S.C. MAXJOY EURO TRADE

CONCEPT S.R.L., ȘOS. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 25, BL. 28, SCARA
C, ET. 7, AP. 107, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#FRAPPERIE

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

clase:
30. Cafea, cafea aromată, cafea solubilă, cafea
măcinată, cafea decafeinizată, arome de cafea,

cafea cu lapte, cafea cu ciocolată , cafea
cu gheață, băuturi din cafea, cafea gata
preparată, amestecuri de cafea, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cafea ,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, băuturi cu gheață pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe
bază de cafea care conțin înghețată (affogato),
amestecuri de ciocolată caldă, băuturi frapate,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), cappuccino, espresso.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea.
43. Aprovizionare pentru restaurante fast-food
cu autoservire, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii oferite baruri, baruri de cocteiluri,
ceainării, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, închiriere
de echipamente de bar, localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de
bucătărie mobilă, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de catering, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servirea de băuturi în berării,
snack-baruri.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/07/2020-05/07/2020

(210) M 2020 04609
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
RIVER

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04610
(151) 03/07/2020
(732) FLOREA GRUP SRL, BD. HOREA

NR. 2, JUDEŢUL ALBA, ALBA
IULIA, 5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
BAROC

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 04611
(151) 03/07/2020
(732) MARIUS-HORIA ȚUȚUIANU,

STR. POET ANDREI MUREȘANU
NR. 20, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MARIUS HORIA
ȚUȚUIANU #implicat

#ConstanțaMergeÎnainte

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(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 04612
(151) 03/07/2020
(732) S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L.,

STR. TEIUL DOAMNEI NR.
100, BL. 1, SC. 1, PARTER, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Școala de Bone

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04613
(151) 03/07/2020
(732) S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L.,

STR. TEIUL DOAMNEI NR.
100, BL. 1, SC. 1, PARTER, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Piccolo Grande

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

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

───────

(210) M 2020 04614
(151) 03/07/2020
(732) S.C. PICCOLO GRANDE S.R.L.,

STR. TEIUL DOAMNEI NR.
100, BL. 1, SC. 1, PARTER, AP.
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bone Online

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.
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 04615
(151) 03/07/2020
(732) S.C. ANTONELLASHOP S.R.L.,

ALEEA PLOPILOR NR. 30, BL. 30,
SC. 3, AP. 59, JUD. GORJ, TÂRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

BEILI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23

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

3. Produse cosmetice pentru machiaj
multifuncțional, produse cosmetice pentru
machiaj de scenă, produse cosmetice pentru
machiaj pentru ochi, produse pentru machiaj,
produse cosmetice pentru machiaj pentru față,
seturi de machiaj (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
unghii false, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, gene, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru gene, produse cosmetice
pentru piele, preparate cosmetice pentru slăbire,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru păr.
44. Servicii de coafor, servicii de coafor
de lux, servicii de salon de coafor pentru
femei, servicii de machiaj, servicii de machiaj
profesional, servicii de machiaj permanent,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, 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 privind machiajul oferite
online, manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de manichiură, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente cosmetice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru ten,
masaj, masaj cu pietre calde, servicii de
pedichiură, servicii de frizerie.

───────
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(210) M 2020 04616
(151) 03/07/2020
(732) AR PLASTBOX PACKAGING SRL,

STR. TRAIAN GROZAVESCU 6
B, JUDETUL BIHOR , ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PLASTBOX packaging
solutions Romania
ambalăm calitatea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 19.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru asamblarea ambalajelor, mașini pentru
fabricarea de ambalaje.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, materiale
imprimate, ambalaj de carton, ambalaj din
plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje
din plastic pentru cadouri, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic.
17. Ambalaj din cauciuc, folii din celuloză
regenerată, cu excepția celor pentru ambalaje,
ambalaje pentru recipiente izolate cu spumă
turnată pentru transport comercial.
20. Cutii pliabile pentru ambalaje, din lemn, cutii
pliabile pentru ambalaje, din plastic.
39. Ambalarea alimentelor.
42. Design de ambalaje, design de ambalaje
pentru terți.

───────

(210) M 2020 04617
(151) 03/07/2020
(732) AMORE PER LA PASTA S.R.L.,

STR. CARPATI NR. 9, CAMERA
2, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120138, BUZĂU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

PastAmmore Laboratorio
Artigianale di Pasta Fresca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.07.02; 24.07.01

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

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

30. Paste, paste uscate, paste congelate, paste
făinoase umplute, paste făinoase alimentare,
paste alimentare făinoase, sos pentru paste,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, mâncăruri care includ paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri congelate constând în
principal din paste, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate pe
bază de paste, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, gustări preparate conținând
în principal paste, mâncăruri alcătuite în principal
din paste, cannelloni (paste care pot fi umplute),
paste sub formă de foi, alimente din paste
făinoase uscate, paste făinoase gata-preparate,
paste care conțin ouă, paste cu legume
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(sosuri), macaroane, tăiței, spaghete, sosuri
pentru spaghetti, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spaghetti cu chiftele, lasagna, pizza,
sosuri pentru paste, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, făină și preparate din
cereale, ravioli, tortellini, gnocchi, cuscus, pâine,
îngheţată, sosuri (condimente).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, fast-fooduri, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pizzerii, localuri
tip snack-bar, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering mobil, servicii
de mâncare la pachet, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2020 04618
(151) 03/07/2020
(732) Merck KGaA , FRANKFURTER

STRASSE 250,, DARMSTADT,
D-64293, GERMANIA

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

(540)
GLYALTON

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

5. Produse/preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului.

───────

(210) M 2020 04619
(151) 03/07/2020
(732) VIRGILIU DAN ALEXANDRU

PAPUGIU, STR. GRIGORE
COBALCESCU NR. 11, AP. 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Eclarts sweet fusion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04620
(151) 03/07/2020
(732) F.B.R. TOWERS, STR. LOICHITA

VASILE 1-3, PARTER, SAD NR.
3, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
inchis, gri

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

36. Servicii imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri
cu locuințe, administrare de proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
consultanță imobiliară, gestiunea bunurilor
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, furnizare
de locuințe permanente, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru complexe
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de gestiune
de multiproprietăți, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2020 04621
(151) 03/07/2020
(732) Merck KGaA , FRANKFURTER

STRASSE 250,, DARMSTADT,
D-64293, GERMANIA

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

(540)
GLYDUZA

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

5. Produse/preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului.

───────

(210) M 2020 04622
(151) 03/07/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

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

(540)

Sanvero Flaticon

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.02; 02.09.25

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, roz

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04623
(151) 03/07/2020
(732) IMPLANT EXPERT SRL, BD.

NICOLAE CARAMFIL NR. 41,
PARTER, CAM 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLINICA SOCIALĂ
de STOMATOLOGIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.09.10; 26.13.01

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

clase:
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44. Servicii medicale stomatologice.
───────

(210) M 2020 04624
(151) 03/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

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

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

(540)

wabi2you

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

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

clase:
9. Aplicații software descărcabile pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul, aplicații software descărcabile
pentru procesarea electronică a plăților,
platforme de software de calculator (înregistrat
sau descărcabil).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata online furnizate prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare în legătură cu
alimente, băuturi și produse pentru igiena
personală și igiena locuinței, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul referitoare la
alimente, băuturi și produse de larg consum.
42. Creare și dezvoltare de software de aplicații
pentru vânzarea de produse cu ridicata și cu
amănuntul, platformă ca serviciu [PaaS].

───────

(210) M 2020 04625
(151) 03/07/2020
(732) THE COCA-COLA COMPANY ,

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

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

(540)

wabi2you payment

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

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

clase:
36. Servicii de plăți cu portofel electronic,
servicii de plată electronică, servicii de plată
prin comerț electronic, prelucrare electronică
a plăților pentru achiziționarea de produse și
servicii prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, toate în legătură cu servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata furnizate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
referitoare la alimente, băuturi și produse pentru
igienă personală și igiena locuinței.

───────
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(210) M 2020 04626
(151) 03/07/2020
(732) MEDITERANEAN FOOD

CONCEPT S.R.L., STR. NR. CAD.
62520, COMUNA CIUREA, JUDEŢ
IAŞI, SAT CIUREA, IAȘI, ROMANIA

(540)

Partigiano

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04627
(151) 03/07/2020
(732) S.C. CASA LEBADA S.R.L., ŞOS.

BUCIUM NR. 23, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700280, IAȘI, ROMANIA

(540)

Lebada

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.06; 29.01.04

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

clase:
5. Dezinfectanţi.

───────

(210) M 2020 04628
(151) 04/07/2020
(732) CRISTINA CHIRIAC, STR.

POPA PETRE NR. 45, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. TURDA, NR. 127, BL. 2, SC.
C, AP.91, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PĂSTRĂTORUL MESERIILOR

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

35. Publicitate, promovare și marketing, studii
de marketing, organizare de târguri de afaceri și
de expoziții în scopuri comerciale, recrutare de
personal, servicii de consultanță ocupațională,
servicii de diagnoză în organizații, servicii pentru
selecția, reconversia și dezvoltarea personalului,
agenții de angajare a forței de muncă,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
publicitate, promoții, inclusiv online, informații,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială şi consultanță pentru consumatori,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
si managementul afacerilor, servicii de lobby
comercial, servicii de revista presei in
domeniul muncii și al ocupațiilor, conducerea și
administrarea afacerilor.
41. Activități educaționale și de instruire,
activități culturale, proiecte educaționale,
predare, realizare de emisiuni de televiziune,
radio, programe audio/video online sau
tv, producție video, producție de filme
video, organizare și susținere de cursuri
și training-uri pe teme profesionale și de
muncă, seminarii, workshopuri, ateliere, clase,
conferințe, evenimente, gale, simpozioane,
webinarii online, servicii de scriere pentru
bloguri, editare de texte scrise, publicare
de cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broșuri, jurnale, comentarii, articole pe diferite
teme, inclusiv pe internet sau on-line,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
03/07/2020-05/07/2020

publicarea de ziare, cărți si reviste electronice
online, accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, instruire în tehnici
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile vocaționale, servicii de consiliere
în domeniul educației, consiliere și orientare
vocațională.

───────

(210) M 2020 04629
(151) 05/07/2020
(732) SCULEA EUGEN -MEDIC

STOMATOLOG PFA, STR. 13
DECEMBRIE NR. 78 BL. 13, AP
1, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

eu DENT by Dr. Eugen Sculea

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 04633
(151) 05/07/2020
(732) CAFEA VOLT SRL, STR. GH.

ASACHI 1A, JUDEŢ VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

VOLT coffee & more

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 26.11.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Băuturi pe bază de cafea.

───────


