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Cereri Mărci publicate în 19/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
STATIUNEA DE CERCETARE
PIETROASA

2 M 2020 05113 12/08/2020 CHISER DĂNUŢ PIZZĂRESCU

3 M 2020 05548 12/08/2020 SC AUTOGAZ ROMANIA SRL SM GAS

4 M 2020 05549 12/08/2020 SC AUTOGAZ ROMANIA SRL TV GAS

5 M 2020 05634 12/08/2020 REGIA AUTONOMA
ADMINISTRATIA
PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT

Sala Palatului

6 M 2020 05635 12/08/2020 CARINA-ELENA OLTEANU KARINA

7 M 2020 05636 12/08/2020 VYLYOTYS SRL R Store Design

8 M 2020 05637 12/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL optimart crema

9 M 2020 05638 12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

NEO HERĂSTRĂU PARK

10 M 2020 05639 12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

NEO HERĂSTRĂU OFFICE

11 M 2020 05640 12/08/2020 RCS & RDS S.A CAP LIMPEDE

12 M 2020 05641 12/08/2020 RCS & RDS S.A PRO FM OPEN RADIO

13 M 2020 05642 12/08/2020 RCS & RDS S.A OPEN RADIO

14 M 2020 05643 12/08/2020 ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY
S.R.L.

eLijoy for the joy of loving and
learning

15 M 2020 05644 12/08/2020 CLAUDIU-IORGA PALAZ PDL

16 M 2020 05645 12/08/2020 SMART OPENING SRL EUROPAN PROD

17 M 2020 05646 12/08/2020 HAIRITAGE STYLE SRL Hairitage Style

18 M 2020 05647 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL Yacht EXPERT

19 M 2020 05648 12/08/2020 MOON RESORT SRL moon resort

20 M 2020 05649 12/08/2020 LAGUNA ALBASTRA SRL laguna

21 M 2020 05650 12/08/2020 LVL MEDICAL S.R.L UroScan

22 M 2020 05651 12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

ONE HERĂSTRĂU OFFICE

23 M 2020 05652 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL FloteAuto

1 M 2020 04852 31/07/2020 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05653 12/08/2020 MENIUTV VLOGGING SRL Codzilla Sauce & Grill Your Hot

Cock With Crazy Sauce - Slurp!

25 M 2020 05654 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL Cargo&Bus

26 M 2020 05655 12/08/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL MotorXpert

27 M 2020 05656 12/08/2020 BINAL MOB SRL TOROCKOI - Locul de unde
soarele răsare de două ori

28 M 2020 05657 12/08/2020 QUALITY CONTROL
CONSULTING SRL

Safe & Clean

29 M 2020 05658 12/08/2020 DANIELA CURPENE
ADRIAN CURPENE

DAVIA

30 M 2020 05659 12/08/2020 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA TURISMULUI
DIN ORADEA SI REGIUNE
(APTOR)

THERMALIS ORADEA

31 M 2020 05660 12/08/2020 THE GARDEN GANG SRL Legume pe bune

32 M 2020 05661 12/08/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

NEO HERASTRAU PARK

33 M 2020 05662 12/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Pui de Hurez

34 M 2020 05663 12/08/2020 SC OPTIC LINE CONSULT SRL Dr. Holhoş

35 M 2020 05664 12/08/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Cocosel de Hurez

36 M 2020 05666 12/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU VIZAVIU

37 M 2020 05668 12/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU ACADEMIA DE MOFTANGII

38 M 2020 05669 12/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU BOEMIE & PIPER

39 M 2020 05670 12/08/2020 ELIXIRIUM X ZONE SRL Idillio

40 M 2020 05671 12/08/2020 ANIMAL VETER S.R.L. ANIMAL VETER

41 M 2020 05672 12/08/2020 NEREIDA CONSULT SRL Visul Miresei

42 M 2020 05673 12/08/2020 NEREIDA CONSULT SRL Buchete Gigant

43 M 2020 05674 12/08/2020 ANNABELLA SRL gust de acasă O marcă a
brandului Annabella
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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)

STATIUNEA DE
CERCETARE PIETROASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 11.03.25

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 05113
(151) 12/08/2020
(732) CHISER DĂNUŢ, STR.

DEZROBIRII NR. 121, BL. A31, AP.
7, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200018,
DOLJ, ROMANIA

(540)
PIZZĂRESCU

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

30. Biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine,
chifle dulci, burritos, cocă de tort, aluat de tort,
torturi/prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză, biscuiţi săraţi şi uscaţi, batoane de
cereale bogate în proteine, macarons, produse
de patiserie, aluat de patiserie, pates en croute
(plăcinte), biscuiţi petit-beurre, plăcinte, pizza,
sandvişuri, cornuri.

───────

(210) M 2020 05548
(151) 12/08/2020
(732) SC AUTOGAZ ROMANIA SRL,

STR. TOPORAŞI NR. 2-6,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050344,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SM GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.02

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 05549
(151) 12/08/2020
(732) SC AUTOGAZ ROMANIA SRL,

STR. TOPORAŞI NR. 2-6,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050344,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TV GAS

(210) M 2020 04852
(151) 31/07/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.02

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 05634
(151) 12/08/2020
(732) REGIA AUTONOMA

ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT, STR.
MOLIERE JEAN BAPTISTE NR.
6 - 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011964, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sala Palatului

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

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

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

───────

(210) M 2020 05635
(151) 12/08/2020
(732) CARINA-ELENA OLTEANU,

BLD. UNIRII NR. 61, BL. F3,
SC. 5, AP. 117, ET. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KARINA

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

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de club (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de discotecă, servicii de

compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de karaoke, servicii de cluburi de noapte
(divertiment), furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, publicarea de texte
muzicale, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, compunerea
de melodii, divertisment de televiziune,
subtitrare, traducere, meditaţii, scrierea de texte,
altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05636
(151) 12/08/2020
(732) VYLYOTYS SRL, TARGOVISTE

NR. 4, BL. 37, SC. B, AP. 24,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

R Store Design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.05.01

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 05637
(151) 12/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

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

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

(540)
optimart crema

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

3. Creme cosmetice.
───────

(210) M 2020 05638
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEO HERĂSTRĂU PARK

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2020 05639
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NEO HERĂSTRĂU OFFICE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2020 05640
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 05641
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRO FM OPEN RADIO
(591) Culori revendicate:portocaliu deschs

(RGB 255, 199, 8), roşu (RGB 237, 28,
36), verde (RGB 2, 172, 84), alb (RGB
255, 255, 255), maro (RGB 35, 31, 32)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05642
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OPEN RADIO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

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

───────

(210) M 2020 05643
(151) 12/08/2020
(732) ATELIER DE PĂPUŞI ELIJOY

S.R.L., STR. MĂRGELELOR NR.
76-80, BL. N2, SC. 3, PARTER,
AP. 34, CAMERA 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eLijoy for the joy of
loving and learning

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi
(jucării), case pentru păpuşi, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi
marionete, jucării umplute.
35. Regruparea în avantajul terţilor a diverse
produse: jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, paturi,
case pentru păpuşi, jucării de pluş, jucării de
pluş cu păturică ataşabilă, păpuşi marionete,
jucării umplute (cu excepţia transportului), prin
intermediul unui lanţ de magazine şi comerţ
electronic (online sau internet), permiţănd
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2020 05644
(151) 12/08/2020
(732) CLAUDIU-IORGA PALAZ , ALEEA

HORTENSIEI NR. 2, BL. D1,
SC. A, ET. 1, AP. 7, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PDL

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 26.04.16; 26.04.18

(591) Culori revendicate:albastru (PANTONE
300 C), portocaliu (PANTONE 151 C)

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

16. Produse de imprimerie, materiale imprimate
(tipărituri), articole de papetărie și accesorii
(materiale) educative, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit).
41. Educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 05645
(151) 12/08/2020
(732) SMART OPENING SRL, STR.

DUMITRU BUZDUN NR. 2,
LOC. CORABIA, JUDEȚUL OLT,
CORABIA, OLT, ROMANIA

(540)
EUROPAN PROD

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

19. Materiale de construcţii nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum, sticlă pentru construcţii.

───────

(210) M 2020 05646
(151) 12/08/2020
(732) HAIRITAGE STYLE SRL, STR. AV.

PROTOPOPESCU NR. 11, BL. C1,
AP. 48, ET. 11, SECTOR 1
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
011725, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hairitage Style

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24

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

44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.

───────
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(210) M 2020 05647
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Yacht EXPERT

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

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broșuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărţi şi ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de adiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate de

presă tipărite, reviste (publicații periodice), hârtie
pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi, broș
uri tipărite, articole de papetărie şi accesorii
educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05648
(151) 12/08/2020
(732) MOON RESORT SRL, SOSEAUA

BUCURESTI NORD NR. 10B,
CAMERA 3, CORP B2, SCARA
A, ET. 3, AP. 444, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

moon resort
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 26.03.23

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

43. Cazare temporară, hoteluri, servicii de
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere (cazare temporară), închirieri de spații
de cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervări de hoteluri , rezervări la hoteluri,
informații cu privire la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare
de locuri de cazare pentru călători, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 05649
(151) 12/08/2020
(732) LAGUNA ALBASTRA SRL, STR.

REPUBLICII NR. 51, BL. B, AP. 8,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
laguna

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05650
(151) 12/08/2020
(732) LVL MEDICAL S.R.L, STR.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 28,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200396,
DOLJ, ROMANIA

(540)

UroScan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 02.09.25

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

44. Servicii medicale ambulatorii, consiliere în
materie de sănătate, consultanţă profesională
în materie de sănătate, controale medicale,
furnizare de informaţii în materie de sănătate,
furnizare de servicii de îngrijire temporară
(servicii medicale), servicii de clinici medicale şi
de sănătate, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienţi internaţi şi externi, servicii medicale şi
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
asistenţă medicală de urgenţă, asistenţă
medicală, controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, diagnosticarea bolilor, efectuarea
examenelor medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
furnizare de asistenţă medicală, imagistică cu
raze X de uz medical, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, asistenţă medicală,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
chirurgie.

───────
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(210) M 2020 05651
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE HERĂSTRĂU OFFICE

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

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05652
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FloteAuto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărţi, broșuri tipărite, articole de
papetărie şi materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de adiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate de
presă tipărite, reviste (publicații periodice), hârtie
pentru reviste, cataloage, ziare, cărţi, broș
uri tipărite, articole de papetarie si accesorii
educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărţi şi reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────
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(210) M 2020 05653
(151) 12/08/2020
(732) MENIUTV VLOGGING SRL, SOS.

OLTENITEI NR. 10, BL. 2C, SCARA
2, ETAJ 10, AP. 77, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Codzilla Sauce & Grill
Your Hot Cock With
Crazy Sauce - Slurp!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.07.03; 03.07.19

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

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

43. Servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de restaurant udon
and soba, servicii de restaurant washoku.

───────

(210) M 2020 05654
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cargo&Bus

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

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

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul
rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
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hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 05655
(151) 12/08/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR.
18, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MotorXpert

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.13

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

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,

dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetarie și materiale educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, cărți și ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul și
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul și prin intermediul
rețelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetarie și
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie TV prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────
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(210) M 2020 05656
(151) 12/08/2020
(732) BINAL MOB SRL, STR.

(540)

TOROCKOI - Locul de unde
soarele răsare de două ori

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 05.05.20; 26.11.01;
26.13.25; 29.01.11

(591) Culori revendicate:maro ( Hex
#ba936a)

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

29. Produse lactate, smântână (produse
lactate), brânză topită, brânză prelucrată, brânză
Cheddar, brânză tartinabilă, brânză cu mucegai.

───────

(210) M 2020 05657
(151) 12/08/2020
(732) QUALITY CONTROL

CONSULTING SRL, CALEA
BUCURESTI NR. 128, SAT
SAFTICA, JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Safe & Clean

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.15; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru
(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.

───────

PRINCIPALA NR. 105, JUD. ALBA,
COLTESTI, ALBA, ROMANIA
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(210) M 2020 05658
(151) 12/08/2020
(732) DANIELA CURPENE, STR.

MOLDOVEI NR. 20, ALT.: BL. 55,
SC. C, APT. 50, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
ADRIAN CURPENE, STR.
PRINCIPALA NR. 38, SAT
VOINESTI, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

DAVIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.03.02; 24.01.13

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
consultanţă în astrologie, servicii de cartomanţie,
previziuni astrologice, consultanţă spirituală,
furnizarea de citire personalizată a cărților de
tarot, servicii de numerologie.

───────

(210) M 2020 05659
(151) 12/08/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
STR. PIATA UNIRII NR. 1, CAM.
133, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU -
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. POPA
SAVU, NR. 42, PARTER, SECTOR
1, P.O.BOX 2-229,, BUCURESTI,
011434, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THERMALIS ORADEA

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport pentru călătorii și tururi de vizitare a
obiectivelor turistice (sightseeing tours).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de rezervare de spații
pentru turiști, în special prin agenții de turism sau
brokeri, pensiuni pentru animale.
44. Servicii medicale, servicii de spitalizare,
servicii de telemedicină, servicii de clinică
medicală și servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările cu
raze X și prelevarea de probe de sânge, servicii
de terapie, de exemplu, fizioterapie și logopedie,
servicii de casă de convalescență și servicii de
sanatorii, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, creșterea animalelor,
toaletarea animalelor.

───────

(210) M 2020 05660
(151) 12/08/2020
(732) THE GARDEN GANG SRL, STR.

PREOT POPESCU VASILE, NR.
11, JUD. DAMBOVITA, BALENI
SARBI, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Legume pe bune

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 05661
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEO HERASTRAU PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 27.05.24;
29.01.12

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05662
(151) 12/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Pui de Hurez

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

29. Carne proaspătă de pui, carne congelată de
pui, extract din carne de pui, păsări de curte, nu
vii.

───────

(210) M 2020 05663
(151) 12/08/2020
(732) SC OPTIC LINE CONSULT SRL,

BD. REVOLUŢIEI 1989 NR. 2F, AP.
3, JUDEŢUL ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Dr. Holhoş

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, mov

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

9. Lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact, lentile de contact și optice, ochelari,
alidade cu pinule, lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari fără brațe, accesorii pentru
ochelari, rame de ochelari fără brațe, oculare,
instrumente care conţin oculare, ochelari de
protecţie pentru sporturi, capace pentru lentile,
lupe (optică), oglinzi (optică), lentile optice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/08/2020

instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
ochelari inteligenţi, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, rame pentru ochelari,
ochelari de soare.
40. Tratarea materialelor, şlefuirea sticlei optice.

44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, servicii
prestate de opticieni.

───────

(210) M 2020 05664
(151) 12/08/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV, BD.

REPUBLICII NR. 164B, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cocosel de Hurez

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

29. Păsări de curte, nu vii, carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 05666
(151) 12/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. VASILE CONTA NR. 9,
JUDETUL IASI, IASI, 700106, IAȘI,
ROMANIA

(540)
VIZAVIU

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 05668
(151) 12/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. VASILE CONTA NR. 9,
JUDETUL IASI, IASI, 700106, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ACADEMIA DE MOFTANGII

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 05669
(151) 12/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. VASILE CONTA NR. 9,
JUDETUL IASI, IASI, 700106, IAȘI,
ROMANIA

(540)
BOEMIE & PIPER

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 05670
(151) 12/08/2020
(732) ELIXIRIUM X ZONE SRL, B-

DUL BUCURESTI NR. 5, BL.
5, ET. IV, AP. 23, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430281, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Idillio

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă nemedicinale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, servicii de agenții de import export,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, achiziții
de produse în numele societăților terțe,
abonamente la ziare, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, abonament
la ziare electronice, abonament la un pachet
media de informații, abonament la un canal de
televiziune.

───────

(210) M 2020 05671
(151) 12/08/2020
(732) ANIMAL VETER S.R.L., STR.

STEJARULUI NR. 33, JUDETUL
TULCEA, BABADAG, TULCEA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJ 1, BIROU 1.02, CAMERA 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANIMAL VETER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08; 03.01.06;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie.
44. Îngrijire de animale de companie, curățarea
animalelor de companie, perierea animalelor de
companie, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de consiliere cu privire
la îngrijirea animalelor de companie, servicii
de îmbăiere pentru animale de companie,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, asistență medicală pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor.

───────
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(210) M 2020 05672
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, STR.

LILIECILOR NR. 142, JUDETUL
DAMBOVITA, DUMBRAVA, 137458,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Visul Miresei

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

42. Servicii de design şi estetica industrială,
servicii de decoraţiuni interioare şi anume
aranjare şi decorare de spatii pentru diverse
evenimente.
44. Servicii de artă florală, respectiv compoziții
(aranjamente) florale și servicii de grădinărit-
peisagistică.

───────

(210) M 2020 05673
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, STR.

LILIECILOR NR. 142, JUDETUL
DAMBOVITA, DUMBRAVA, 137458,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Buchete Gigant

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
artă florală, respectiv compoziţii (aranjamente)
florale şi servicii de grădinărit-peisagistică.

───────

(210) M 2020 05674
(151) 12/08/2020
(732) ANNABELLA SRL, STR.

BARAJULUI NR.52,JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

gust de acasă O marcă
a brandului Annabella

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de curte
şi vânat, produse din carne, mezeluri,
intestine pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora,
extracte din carne, gelatină,
conserve din carne, conserve de peşte, salate cu
peşte, înlocuitori de carne pe bază
de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte,
amestecuri de legume deshidratate, fructe
confiate, fructe glazurate, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, gemuri, marmeladă, magiun,
murături, zacuscă, suc de tomate
pentru gătit, paste de tomate, porumb dulce,
procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri de
legume, flori comestibile, preparate,
ciuperci conservate, trufe, conservate, boabe de
soia, conservate, alimentare, linte,
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă
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vegetală, amestecuri de legume pentru supe,
amestecuri de legume pentru ciorbe,
chipsuri din fructe, chipsuri din legume, chipsuri
din cereale, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de fructe şi nuci preparate,
nuci preparate, nuci procesate, caju
preparat, caju procesat, arahide procesate,
arahide prăjite, arahide glazurate, nuci
glazurate, seminţe comestibile glazurate, alune
glazurate, unt de arahide, stafide,
curmale procesate, fructe cristalizate, migdale
măcinate, alune prăjite, alune sărate
preparate, arahide preparate, fulgi de nuca de
cocos, nuci de cocos uscate, praf de
nucă de cocos, seminţe de floarea-soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui,
preparate, produse din fructe uscate, seminţe de
dovleac preparate, seminţe de
dovleac procesate, fructe caramelizate, nuci
Macadamia preparate, nuci Macadamia
procesate, smochine preparate, curmale
preparate, curmale confiate, fistic
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate,
alune de pădure procesate, alune de pădure
preparate, migdale preparate, migdale
procesate, fructe cu coajă lignificată procesate,
gustări pe bază de seminţe
comestibile procesate şi/sau preparate, gustări
pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în
amestecuri de fructe uscate/deshidratate şi nuci,
stafide, alune, arahide, migdale,
fistic, fructe deshidratate, paste vegetale
tartinabile, unt de nucă de cocos, creme
tartinabile vegetale, batoane pe bază de nuci şi
seminţe, ouă, feluri de mâncăruri
pe bază de ouă, lapte şi produse lactate, brânză,
unt, sana, chefir, lapte bătut,
iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână, frişcă,
frişcă vegetală, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte de
nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia,
înlocuitori de carne pe bază de soia, aperitive
congelate preambalate constand în
principal din fructe de mare, feluri de mâncăruri
pe bază de peşte şi/sau fructe de
mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate,
icre de peşte, procesate, antreuri pe bază de
legume, feluri de mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, feluri de mâncăruri

gătite pe bază de carne, conserve de carne
preparată sau produse din carne cu
legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume,
alimente gătite pe bază de carne, gustări pe bază
de carne, paste tartinabile
vegetale, polen preparat pentru alimentaţie,
tahini, pastă tartinabilă de alune, pastă tartinabilă
de arahide.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrisca procesată, arpacas procesat, feluri
de mâncare
bazate în special pe orez, paste făinoase şi taiţei,
tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, paste fainoase,
macaroane, produse expandate din
cereale, produse expandate din cereale si
glazurate, produse extrudate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
produse pe bază de ovăz pentru
consum uman, cereale pentru micul dejun, fulgi
de porumb, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, batoane cu
musli, gustări pe bază de musli,
pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, pesmet, griş,
covrigei, covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri,
clătite, cornuri cu diverse umpluturi
(produse de patiserie), produse de patiserie
şi produse de cofetărie, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
aluaturi, foi de plăcintă, brioşe, foietaje, placintă,
ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri), dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri continand alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe trase
în ciocolată (bomboane), batoane dulci, pastă de
susan, turte de orez, caramele
(bomboane), floricele de porumb, floricele de
porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, jeleuri din fructe (dulciuri), bomboane
(dulciuri), praline, popcorn,
îndulcitori naturali, migdale
cu zahăr, gustări din porumb, drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), batoane din
seminţe (produse de cofetărie), turtă dulce, vafe,
napolitane, biscuiţi, cozonac,
creme tartinabile (pe bază de ciocolată),
îngheţată si produse din îngheţată, şerbeturi şi
alte glazuri
comestibile, halva, nuga, rulade, miniprăjituri,
budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere şi
produse din miere, creme instant
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pentru prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri,
băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci,
umpluturi pe bază de ciocolată pentru prăjituri şi
plăcintă, melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de
dospire, sare, condimente, ierburi conservate,
muştar, piper, oţet, sosuri şi alte
(condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată).
31. Alimente si băuturi pentru animale,
fructe, proaspete, legume, proaspete, nuci
neprocesate,
zarzavaturi proaspete, ciuperci, proaspete, trufe,
proaspete, ierburi de grădina, proaspete,
fructe cu coaja lemnoasă, proaspete.
32. Bere si produse din bere, băuturi non-
alcoolice aromatizate cu ceai, băuturi non-
alcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi non-alcoolice ce
contin cacao, băuturi non-alcoolice din
aloe vera, sucuri din fructe, sucuri din legume,
nectaruri din fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe , ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, siropuri pentru băuturi, smoothieuri,
șerbeturi, extracte de fructe nealcoolice, must,
băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, cidru nealcoolic, bauturi pentru sportivi,
aperitive, nealcoolice, esenţe nonalcoolice
pentru fabricarea băuturilor, Cvas, limonade.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de produse si anume
carne si produse din carne , peşte si produse din
pește, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, înlocuitori de produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, cafea, ceai,
cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase şi taieţei, tapioca şi sago,, făină şi
preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, produse de
brutărie, dulciuri, ciocolată, îngheţată,
serbeturi, îngheţate comestibile, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, maioneză, mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), diverse
produse alimentare, produse

alimentare preparate şi semipreparate, produse
alimentare congelate, produse
agricole, de acvacultură, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, plante
aromatice proaspete, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale şi carbogazoase, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor,, băuturi alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, astfel de servicii putând 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 comanda prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, aplicaţiilor de
calculator sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ de produse
oferite de magazine, servicii de comerţ de
produse oferite de supermarket-uri,
servicii de comerţ de produse oferite de
hypermarket-uri, servicii de comerţ şi de
informare a consumatorilor, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de promovare a produselor in
scopul vânzării.

───────
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(210) M 2020 04858
(151) 16/03/2015
(732) Twitter, Inc., 1355 MARKET

STREET, SUITE 900, SAN
FRANCISCO CALIFORNIA 94103,
STATELE UNITE ALE AMERICII,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010458,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PERISCOPE

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

9. Software şi aplicaţii mobile descărcabile
pentru reţele sociale, software descărcabil
sub forma unei aplicaţii mobile pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet şi alte reţele de
comunicaţii, software descărcabil pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmitere de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment
sau informaţii, pe internet și alte reţele de
comunicaţii.
41. Furnizare de divertisment online şi informaţii
despre ştiri în timp real, servicii de raportare
de ştiri, servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de difuzare audio şi programe
audiovizuale cu conţinut de divertisment şi ştiri în
timp real, furnizate prin internet şi alte reţele de
comunicaţii.
42. Furnizarea unui site web cu software
care nu se poate descărca pentru a permite
înregistrarea, transmiterea, afişarea, expunerea,
bloggingul, partajarea, difuzarea şi transmiterea
de mijloace electronice, video, ştiri în timp real
şi conţinut de divertisment şi alte informaţii,
furnizarea utilizării temporare de software
online care nu se poate descărca pentru a
permite încărcarea, crearea, postarea, editarea,
afişarea, expunerea, bloggingul, partajarea,
difuzarea şi transmiterea de mijloace electronice,
video, ştiri în timp real, conţinut de divertisment,
sau informaţii, furnizarea unei platforme de
găzduire web care include utilizarea temporară
de software care nu poate fi descărcat care
permite utilizatorilor să încarce, să posteze, să
afişeze, să difuzeze, şi să partajeze videoclipuri

şi conţinut digital, crearea unei comunităţi online
pentru ca utilizatorii înregistraţi să participe la
reţele sociale, furnizor de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare de aplicaţii
(API) pentru integrarea conţinutului video în site-
uri web, aplicaţii, şi în software-uri ale terţilor.
45. Servicii de reţele sociale online, furnizarea
unei platforme de reţele sociale pe internet şi alte
reţele de comunicaţii, în scop de divertisment.

───────
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ERATĂ

Referitor la cererea de înregistrare marcă nr. M 2020 05613 depusă în data de
10.08.2020, publicată în data de 17.08.2020, dintr-o eroare materială serviciile din clasa
39 au fost eronat publicate.

Clasificarea corectă este:

Clasa 39 - Transport de persoane şi de produse pe cale terestră, aeriană şi maritimă;
servicii de închiriere de autovehicule terestre; închiriere de ambarcaţiuni; închirierea de
aeronave; organizarea tururilor (transport); rezervări pentru călătorii; emitere de bilete
de călătorie; servicii de curierat (mesaje sau mărfuri); servicii de parcare; închiriere de
garaje; servicii de depozitare a ambarcaţiunilor; operaţiuni de salvare (transport); servicii
de recuperare pentru vehicule (transport).


