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Cereri Mărci publicate în 23/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2020 02491 16/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU FIRIPASIN by Cornelia Decu
Chaumont

3 M 2020 02492 16/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU REVISEX

4 M 2020 02493 16/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU CALMUSIN BY CORNELIA
DECU CHAUMONT

5 M 2020 02523 16/04/2020 JANA-CONSTANŢA PĂUN CUCURIGU Get Cucurigu,
Forget the rest!

6 M 2020 02524 16/04/2020 ASOCIAŢIA PENTRU
CAPACITARE ŞI INTEGRARE
ARC SOCIAL

arc SOCIAL

7 M 2020 02525 16/04/2020 MIHAI-CRISTIAN PUCHIU ETALON MEDICAL Bona
diagnosis, bona curatio

8 M 2020 02526 16/04/2020 GHEORGHE LAVINIU NEGREA NEGREA LAVINIU CABINET DE
AVOCAT

9 M 2020 02527 16/04/2020 SC NAPTANA SRL LAVAN

10 M 2020 02528 16/04/2020 S.C L.D.M CONSULTING S.R.L CASA DUDU

11 M 2020 02529 16/04/2020 ROMVAC COMPANY SA ECOVIR

12 M 2020 02530 16/04/2020 S.C L.D.M CONSULTING S.R.L L.D.M. CONSULTING

13 M 2020 02531 16/04/2020 S.C. MAG DISCOUNT GSM
S.R.L.-D

MyStyle

14 M 2020 02532 16/04/2020 SC GAMA INVEST
INTERNATIONAL SRL

get beget

15 M 2020 02533 16/04/2020 SC GAMA INVEST
INTERNATIONAL SRL

La botu' calului

16 M 2020 02534 16/04/2020 FABRICA DE CABINE FOTO
SRL

fastcourier delivered on time

17 M 2020 02535 16/04/2020 PETRU MADALIN BUTIURCA CasaVie

18 M 2020 02536 16/04/2020 LUMINITA CORNELIA DECU TYROHIPOSIN by Cornelia
CHAUMONT

19 M 2020 02537 16/04/2020 GHINESCU ZOE Repornim România! ALDE

20 M 2020 02538 16/04/2020 SOCIETATEA FURNICUȚELE
S.R.L.

SUPER FURNICUȚELE

21 M 2020 02540 16/04/2020 Gruma, S.A.B. de C.V. G gruma

1 M 2020 02194 02/04/2020    DOMITIAN IOAN PASCA 7guard
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 02541 16/04/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
ONE LAKE DISTRICT

23 M 2020 02543 16/04/2020 S.C. FABRICA DE PÂINE
ȘERBAN S.R.L.

PÂINEA Răzeșilor

24 M 2020 02544 16/04/2020 PONDERA MEDICAL SRL Dr.LifeStyle DOCTORUL CARE
TE ȚINE DEPARTE DE EL

25 M 2020 02545 16/04/2020 SC MERT SA MERT DETOX

26 M 2020 02546 16/04/2020 CREATIVE BUSINESS
NETWORK SRL

i care more care, better
protection

27 M 2020 02547 16/04/2020 NICOLAE DANIEL NEACSU Cucinati

28 M 2020 02548 16/04/2020 ORGANIZATIA SALVATI COPIII Family Tel 0800070009 - Linie
telefonică gratuită de consiliere
pentru părinți

29 M 2020 02549 16/04/2020 ALEXANDRA DUMITRACHE balls.

30 M 2020 02551 17/04/2020 RS PRO BUSINESS GROUP
SRL

Cupidian

31 M 2020 02552 17/04/2020 SAVENCIA SA Rollo!

32 M 2020 02553 17/04/2020 REPUBLICA BIO SRL Republica BIO Marketplace de
sănătate

33 M 2020 02554 17/04/2020 REPUBLICA BIO SRL Republica BIO Hipermarket de
sănătate

34 M 2020 02555 17/04/2020 REPUBLICA BIO SRL Republica BIO Supermarket de
sănătate

35 M 2020 02556 17/04/2020 SC CARONI ROM
INTERNATIONAL SRL

VЁRT
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(210) M 2020 02194

(732) DOMITIAN IOAN PASCA, STR.
PLOPILOR NR. 2, JUDEŢUL
SĂLAJ, SIMLEUL SILVANIEI,
455300, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

7guard

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.24

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02491
(151) 16/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
FIRIPASIN by Cornelia

Decu Chaumont
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02492
(151) 16/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
REVISEX

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02493
(151) 16/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
CALMUSIN BY CORNELIA

DECU CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(151) 02/04/2020
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02523
(151) 16/04/2020
(732) JANA-CONSTANŢA PĂUN, SOS.

CERNICA NR. 278, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, 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)

CUCURIGU Get
Cucurigu, Forget the rest!

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

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
portocaliu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02524
(151) 16/04/2020
(732) ASOCIAŢIA PENTRU

CAPACITARE ŞI INTEGRARE
ARC SOCIAL, STR. NEPTUN NR.
11, SC. A, AP.14, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

arc SOCIAL

(531) Clasificare Viena: 26.01.07; 26.01.14;
26.01.18; 02.07.25; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
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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).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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 (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de /servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02525
(151) 16/04/2020
(732) MIHAI-CRISTIAN PUCHIU,

STR. VIRGIL MADGEARU NR.
19D, ET.2, AP.7, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ETALON MEDICAL Bona
diagnosis, bona curatio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu, gri

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2020 02526
(151) 16/04/2020
(732) GHEORGHE LAVINIU NEGREA,

STR. LUNGA NR. 165, SAT
CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
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)

NEGREA LAVINIU
CABINET DE AVOCAT

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 07.05.25;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, roz, gri, negru

(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 (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02527
(151) 16/04/2020
(732) SC NAPTANA SRL, B-DUL

TRANDAFIRILOR NR. 60,
JUDETUL DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

LAVAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.15.15;
26.02.03

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

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

11. Echipament pentru sterilizare, dezinfectare
și decontaminare, aparate de purificare a aerului.

───────
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(210) M 2020 02528
(151) 16/04/2020
(732) S.C L.D.M CONSULTING S.R.L,

STR. LUNGA NR. 165, CAM. 4,
SAT CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
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)

CASA DUDU

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.04.01;
26.04.02; 26.04.12; 26.05.04; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02529
(151) 16/04/2020
(732) ROMVAC COMPANY SA, SOS.

CENTURII NR. 7, JUD. ILFOV,
COMUNA VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ECOVIR

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

1. Detergenți cu proprietăți dezinfectante utilizați
în procesele de fabricație, preparate biocide
folosite în fabricație, preparate chimice folosite la
fabricarea produselor biocid.
3. Săpun lichid, săpunuri, săpun detergent,
săpun industrial, săpunuri nemedicinale,
săpunuri parfumate, săpunuri lichide, săpunuri
cosmetice, săpun de baie, săpun de duș, geluri
cu săpun, săpun de înfrumusețare, săpun pentru
piele, săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru
toaletă, săpunuri și geluri, săpun pentru igiena
personală, bureți impregnați cu săpun, săpun
de uz casnic, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri de baie
lichide, soluții pe bază de săpun, săpun lichid
pentru spălarea vaselor, săpunuri pentru redarea
strălucirii textilelor, săpunuri sub formă de gel,
rezerve de săpun de mâini pentru dozatoare,
săpunuri lichide pentru mâini și față, emulsii fără
săpun pentru spălarea corpului, geluri pentru
duș, geluri de baie, geluri de curățare, geluri
pentru mâini, geluri de corp, geluri de baie
(nemedicinale), geluri de uz cosmetic, creme,
loțiuni și geluri hidratante, gel de baie și de duș,
produse cosmetice sub formă de geluri, geluri
pentru corp și față (cosmetice), rezerve de gel de
duș pentru
dozatoare, geluri de masaj, altele decât cele de
uz medicinal, geluri de masaj, altele decât cele
pentru uz medicinal, geluri de baie și duș, nu de
uz medical, detergenți pentru mașini de spălat
vase sub formă de gel.
5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
tampoane dezinfectante, pansamente
dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante
pentru instrumente medicale, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante folosite
pentru igienă, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
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dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic, dezinfectante pentru wc-uri chimice,
săpun antibacterian, săpunuri medicinale,
preparate germicide (altele decât săpunuri),
biocide, biocide naturale, biocide sintetice, geluri
antibacteriene, geluri medicamentoase de corp,
geluri de uz dermatologic, geluri lubrifiante de uz
personal, geluri topice de prim ajutor, gel pe bază
de aloe vera de uz terapeutic.
7. Accesorii pentru aspiratoare de praf, pentru
pulverizare de parfumuri și dezinfectante.
11. Aparate de dezinfectat, dozatoare de
dezinfectante pentru băi, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete.
21. Dozatoare de săpun, suporturi pentru săpun,
recipiente pentru săpun, dispozitive pentru
săpun lichid, suporturi pentru săpun lichid,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), suporturi pentru gel de duș, dozatoare
de gel de duș, distribuitoare de săpun.

───────

(210) M 2020 02530
(151) 16/04/2020
(732) S.C L.D.M CONSULTING S.R.L,

STR. LUNGA NR. 165, CAM. 4,
SAT CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
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)

L.D.M. CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(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).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02531
(151) 16/04/2020
(732) S.C. MAG DISCOUNT GSM S.R.L.-

D, STR. SPIRU HARET, BLOC
105, SC. B, AP. 45, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)
MyStyle

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de date
stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de
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calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru
stingerea incendiilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02532
(151) 16/04/2020
(732) SC GAMA INVEST

INTERNATIONAL SRL, STR.
PICTOR STAHI NR. 9, CAMERA
8, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

get beget

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 26.01.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
galben

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
pentru consum, lapte și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga

listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Animale vii și în special animale de
companie, fructe și legume proaspete, plante și
flori naturale, hrană pentru animale.
32. Bere, ape minerale şi gazoase cât și alte
băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse ( cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, prin magazine en-gross
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor teleshopping, servicii de intermediere
comercială și de intermediere în achiziții.
36. Servicii de intermediere financiară.
38. Telecomunicații și în special furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru servicii de
teleshopping, primirea și transmiterea de mesaje
și imagini asistate de calculator, închirierea
de aparatură destinată transmiterii de mesaje,
furnizarea accesului la baze de date.
39. Transport și în special transport de mărfuri,
precum și orice tip de transmitere de produse și
corespondență (curierat), livrare de colete prin
curierat.
42. Furnizarea accesului la site-uri electronice
și în special la o platformă on-line care
asigură transportul coletelor de la furnizori către
beneficiari, servicii de redirecționare a site-urilor
web, găzduirea unui site web on-line pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web.
43. Servicii de alimentație publică, în special
restaurante, restaurante cu autoservire, bufete
cu autoservire, cantine, baruri, snack-baruri,
cafenele, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 02533
(151) 16/04/2020
(732) SC GAMA INVEST

INTERNATIONAL SRL, STR.
PICTOR STAHI NR. 9, CAMERA
8, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La botu' calului

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă
pentru consum, lapte și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
31. Animale vii și în special animale de
companie, fructe și legume proaspete, plante și
flori naturale, hrană pentru animale.
32. Bere, ape minerale şi gazoase cât și alte
băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse ( cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, prin magazine en-gross
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor teleshopping, servicii de intermediere
comercială și de intermediere în achiziții.
36. Servicii de intermediere financiară.
38. Telecomunicații și în special furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru servicii de
teleshopping, primirea și transmiterea de mesaje
și imagini asistate de calculator, închirierea

de aparatură destinată transmiterii de mesaje,
furnizarea accesului la baze de date.
39. Transport și în special transport de mărfuri,
precum și orice tip de transmitere de produse și
corespondență (curierat), livrare de colete prin
curierat.
42. Furnizarea accesului la site-uri electronice
și în special la o platformă on-line care
asigură transportul coletelor de la furnizori către
beneficiari, servicii de redirecționare a site-urilor
web, găzduirea unui site web on-line pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web.
43. Servicii de alimentație publică, în special
restaurante, restaurante cu autoservire, bufete
cu autoservire, cantine, baruri, snack-baruri,
cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 02534
(151) 16/04/2020
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

B-DUL NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200188,
DOLJ, ROMANIA

(540)

fastcourier delivered on time

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.07.21; 26.11.03

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

clase:
35. Publicitate online, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate și
marketing, publicitate prin bannere, publicitate
în cinematografe, promovarea afacerii
(publicitate), agenții de publicitate, publicitate
prin corespondență, publicitate pentru
cinematografe, organizarea de publicitate,
publicitate în reviste, publicitate pentru terți
pe internet, consultanță privind publicitatea,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare (publicitate)
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de concerte, publicitate directă prin poștă,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
cu răspuns direct, publicitate pentru pelicule
cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, servicii promoționale de
publicitate, servicii de publicitate politică,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii
de publicitate digitală, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02535
(151) 16/04/2020
(732) PETRU MADALIN BUTIURCA ,

STR. VIILOR NR. 71, JUD. MURES,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

(540)
CasaVie

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de

uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02536
(151) 16/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU, P-

TA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/5, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)
TYROHIPOSIN by

Cornelia CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2020 02537
(151) 16/04/2020
(732) GHINESCU ZOE, STR. MATEI

BASARAB NR. 108, BL 74, SC.
B, ET. 1, AP. 42, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Repornim România! ALDE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.17.25; 01.01.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
gri

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

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02538
(151) 16/04/2020
(732) SOCIETATEA FURNICUȚELE

S.R.L., CALEA LUI TRAIAN NR.
254A, JUD. VALCEA, MUNICIPIUL
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

SUPER FURNICUȚELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.24;
03.13.25; 26.11.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro închis, maro deschis,
albastru, alb, negru, gri

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, colectarea de
bunuri reciclabile (transport).

───────

(210) M 2020 02540
(151) 16/04/2020
(732) Gruma, S.A.B. de C.V., RIO DE LA

PLATA #407 OTE.COLONIA DE
VALLE, C.P. 66220, SAN PEDRO
GARZA GARCIA, N.L., MEXIC,
MEXIC

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

(540)

G gruma

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.21

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

8. Tacâmuri pentru mâncare mexicană,
incluzând tacâmuri/kit-uri pentru taco, tacâmuri/
kit-uri pentru burrito, tacâmuri/kit-uri pentru fajita.
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, sosuri
pentru snack-uri, incluzând sos de guacamole,
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sos de smântână, sos de brânză, sos de fasole
(sos), salsa cu fasole, jalapenos.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artizanală,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, tortilla, lipie, turte, chips-uri
de tortilla, taco shells, tostada, gordita, făină de
porumb, aluat de porumb, gustări pe bază de
porumb, gustări pe bază de grâu, salsa (sosuri),
condimente (sosuri) incluzând condimente de
taco, sos pentru taco, sos de brânză, aluat de
pizza şi cruste, pită, chapatti, roti, piadina (lipie
italiană), lipie, condimente, sosuri de brânză,
mix-uri de tortilla, mix-uri de tamale, griș de
porumb, mălai, mămăligă.

───────

(210) M 2020 02541
(151) 16/04/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
ONE LAKE DISTRICT

(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 02543
(151) 16/04/2020
(732) S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR. 25,
JUDEȚUL BACĂU, SAT FILIPEȘTI,
BOGDĂNEȘTI, 607071, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PÂINEA Răzeșilor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

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

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, drojdie, praf de copt.

───────
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(210) M 2020 02544
(151) 16/04/2020
(732) PONDERA MEDICAL SRL, STR.

REMUS NR. 1-3, ET. 2, BIROUL
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr.LifeStyle DOCTORUL CARE
TE ȚINE DEPARTE DE EL

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.04.02;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de cercetare științifică în scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 02545
(151) 16/04/2020
(732) SC MERT SA, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 50A, JUDEŢUL
ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MERT DETOX

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02546
(151) 16/04/2020
(732) CREATIVE BUSINESS NETWORK

SRL, CALEA RAHOVEI NR. 305,
BL. 52, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
i care more care,
better protection

(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.
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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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2020 02547
(151) 16/04/2020
(732) NICOLAE DANIEL NEACSU,

STR. CUGIR NR. 5, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Cucinati

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

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

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02548
(151) 16/04/2020
(732) ORGANIZATIA SALVATI COPIII,

INTR. ŞTEFAN FURTUNĂ NR. 3,
SECTOR 1., BUCUREŞTI, 010899,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Family Tel 0800070009 -

Linie telefonică gratuită de
consiliere pentru părinți

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

35. Administrarea afacerilor, publicitate,
administrație comercială, publicare de materiale
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de texte publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, managementul activităților
comerciale, management de afaceri comerciale,
servicii de licitație și licitație inversă, desfășurare
de vânzări prin licitație, organizare de vânzări
prin licitație, furnizare de servicii online de
licitație, organizare și coordonare de vânzări prin
licitație, căutare de sponsorizare, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
servicii de expoziție pentru marfă cu scop
comercial și publicitar, organizare de târguri
comerciale, realizare de târguri comerciale.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
învățământ, educație, publicare de broșuri,
publicare multimedia, publicare de prospecte,
publicare de recenzii, publicare de povești,
publicare de texte, publicare de afișe, publicare
de reviste, publicare de materiale educative,
publicare de cărți instructive, publicare de
buletine informative, pregătirea de texte
pentru publicare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
manuale de instruire, publicare de calendare
de evenimente, instruire, instruire educativă,
instruire computerizată, servicii de instruire,
educație și instruire, pregătire și instruire, cursuri
de instruire scrise, furnizarea de instruire online,
organizare de
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cursuri de instruire, servicii de instruire în
vânzări, servicii de recreere și instruire,
oferte de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de instruire, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea de
concursuri educative, administrare (organizare)
de concursuri, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare de conferințe și
concursuri, organizare de expoziții cu scop
educativ și cultural, organizare de concursuri în
materie de educație, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
îndrumare, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, publicare de documente, publicarea
de fotografii, publicarea de calendare, publicare
de reviste electronice, servicii de publicare
electronică, publicare multimedia de cărți.
44. Consiliere psihologică, analiză
comportamentală în scop medical, tratament
psihologic, examinare psihologică, asistență
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de examinare
psihologică, servicii de evaluare psihologică,
elaborare de profiluri psihologice, furnizare
de informații referitoare la psihologie, terapie
psihologică pentru sugari și copii, servicii
de evaluare și examinare psihologică, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de consiliere psihologică.

───────

(210) M 2020 02549
(151) 16/04/2020
(732) ALEXANDRA DUMITRACHE,

BLD. TOMIS NR. 330, BL. N1, SC.
B, AP. 23, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

balls.

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

clase:
29. Concentrate de fiertură / concentrate de
bulion, suc de tomate pentru gătit, sucuri
vegetale pentru gătit, cremă pe bază de
legume, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, carne, extracte din carne, produse din
carne, chiftele din carne, legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, legume gătite,
salate, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, pastă de ardei conservată, supe.
30. Plăcinte cu carne, sosuri pentru carne,
mâncăruri preparate pe bază de tăiţei, paste,
sos pentru paste, sosuri, mirodenii, sos de roşii,
pizza, sandvișuri.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────
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(210) M 2020 02551
(151) 17/04/2020
(732) RS PRO BUSINESS GROUP

SRL, STR. NEGRU VODĂ NR.
34, BL. A2, SC. A, PARTER, AP.
3, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Cupidian

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02552
(151) 17/04/2020
(732) SAVENCIA SA, RUE RIEUSSEC

42, , VIROFLAY, 78220, FRANȚA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.

CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Rollo!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06;
03.13.24; 06.01.04

(591) Culori revendicate:alb, albastru, galben,
verde

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

29. Lapte, brânză, produse lactate.
───────

(210) M 2020 02553
(151) 17/04/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A,
SC.1, ET.7, AP. 31, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Republica BIO

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 02554
(151) 17/04/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A,
SC.1, ET.7, AP. 31, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Republica BIO

Hipermarket de sănătate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 02555
(151) 17/04/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, BD.

TINERETULUI NR. 23, BL. 6A,
SC.1, ET.7, AP. 31, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Republica BIO

Supermarket de sănătate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 02556
(151) 17/04/2020
(732) SC CARONI ROM

INTERNATIONAL SRL, STR.
DRUMUL GARII OTOPENI NR.
37, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

VЁRT
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(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Baterii pentru iluminat, întrerupătoare de
lumină, cabluri prelungitoare.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, aparate de iluminat cu diode
luminiscente (LED), corpuri de iluminat pentru
plafoane, candelabre, lămpi standard/ lămpi
de podea, veioze, abajururi pentru veioze,
suporturi pentru veioze, abajururi pentru lămpi,
suporturi de abajur, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, becuri, becuri electrice,
leduri ambientale, becuri cu LED, benzi cu
LED, lămpi cu LED, lanterne cu leduri,
lumânări cu leduri, corpuri de iluminat cu LED,
becuri cu LED pentru automobile, lămpi de
siguranță cu leduri, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
prize pentru corpurile de iluminat electrice,
tuburi luminoase pentru iluminat, dispozitive
de iluminat, cabluri luminoase pentru iluminat,
spoturi pentru iluminatul casnic, dispozitive de
iluminat pentru grădină, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate si corpuri de
iluminat pentru vehicule, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri de iluminat pentru exterior,
aplice (corpuri electrice de iluminat), lumini
LED pentru iluminatul public, globuri cu oglinzi
(accesorii de iluminat), instalații de iluminat de
uz comercial, instalaţii sanitare pentru baie,
instalatii sanitare pentru bucatărie, toalete,
vase de toaletă, scaune de toaleta, pisoare,
bideuri, căzi de baie, băi spa [căzi], cabine
de duş, fitinguri pentru baie, duşuri, chiuvete,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, aparate de filtrare a apei,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, baterii sanitare, instalaţii de
tras apa, instalaţii de tragere a apei / dispozitive
de evacuare a apei din rezervoarele de toaletă,
aparate pentru hidromasaj, robinete pentru ţevile
de apă / robineţi pentru ţevile de apă, tevi
(componente ale instalaţiilor sanitare) / ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de apă, filtre pentru aparate sanitare, valve
[accesorii pentru instalații sanitare], articole

sanitare realizate din porțelan, obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, articole sanitare realizate din
piatră, rezervoare sub formă de echipament
sanitar, supape [robinete], componente ale
instalațiilor sanitare, coturi curbate din plastic
pentru țevi [componente de instalații sanitare],
mânere pentru rezervoare (piese pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), bazine de toaletă, capace
pentru vase de toaletă.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
aparate, echipamente și instalații de uz sanitar,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la aparate,
echipamente și instalații de uz sanitar, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la echipamente,
aparate, corpuri şi instalaţii de iluminat, inclusiv
echipamente, aparate, corpuri şi instalaţii de
iluminat cu LED și/sau pe bază de LED, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la echipamente,
aparate, corpuri şi instalaţii de iluminat, inclusiv
echipamente, aparate, corpuri şi instalaţii de
iluminat cu LED și/sau pe bază de LED,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

───────


