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Cereri Mărci publicate în 25/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 05784 18/08/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA SELECTA

3 M 2020 05785 18/08/2020 ORKLA FOODS ROMANIA SA PATICREM

4 M 2020 05786 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL N NITRAMONIA BACĂU

5 M 2020 05787 18/08/2020 MARCEL IONITA-RADU Avanti Beach Hotel

6 M 2020 05788 18/08/2020 RAZVAN-PANDELE ALEXE ALEXE ŞI ASOCIAŢII A &
A SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCATURĂ

7 M 2020 05789 18/08/2020 ALEXANDRU TUDORACHE Shoopy

8 M 2020 05790 18/08/2020 PREMIER GLOBAL LAND
INVESTMENT SRL

PREMIER COLLEZIONE

9 M 2020 05791 18/08/2020 MOHAMED MASRI LEGEND'S BARBER SHOP

10 M 2020 05792 18/08/2020 NOBLESSE GROUP
INTERNATIONAL SRL

Noblesse ADDS VALUE FOR
THE GOOD LIFE

11 M 2020 05794 18/08/2020 MARINELA TUDOR L.O.V.E HOME RIDE PET
TRANSPORT

12 M 2020 05795 18/08/2020 BAYRAM ALP ALPETTO

13 M 2020 05796 18/08/2020 BAYRAM ALP DOGATTI COMFORT

14 M 2020 05797 18/08/2020 SC ELECTROCONS GROUP
PROIECT INTL SRL

ECGP INT'L

15 M 2020 05798 18/08/2020 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA - MATEI FLOREA
DANIEL

FERMA LUI MATEI Din 2020

16 M 2020 05799 18/08/2020 SC ATELIER SORELI SRL MIYU

17 M 2020 05800 18/08/2020 ANA FLORENTINA ROXANA WINE HUB

18 M 2020 05801 18/08/2020 ANA FLORENTINA ROXANA STUDIO WINE

19 M 2020 05802 18/08/2020 DORIN MARIUS EPURE ROMÂNIA INFINITĂ

20 M 2020 05803 18/08/2020 MADALINA DIACONU
GABRIEL IONUT DIACONU
GINA SPULBER

IC

21 M 2020 05804 18/08/2020 SC PASSAGE FOOD SRL AQUA NATURA

22 M 2020 05805 18/08/2020 DORU CONSTANTIN FERMAC

23 M 2020 05806 18/08/2020 ALEXANDRU ILIE CRISTIAN
ŞTEFĂNESCU

CAFETĂRIA SPECIALTY SHOP

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05594 10/08/2020 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. GastroXperience
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05807 18/08/2020 S.C. WHITE UNICORN S.R.L. EDUBOX

25 M 2020 05808 18/08/2020 MEGA LIFE CARE SRL Mega Life Care

26 M 2020 05809 18/08/2020 CONSTANTIN CLAUDIU CRETU HAPPY CLEAN

27 M 2020 05810 18/08/2020 ARAMIC FOREST S.R.L. Fiesta Aramic

28 M 2020 05812 18/08/2020 ACTIV PROPERTIES SRL Activ Properties

29 M 2020 05814 18/08/2020 ANCUȚA-FLORICA COSMA COACHING PENTRU JURIȘTI

30 M 2020 05815 18/08/2020 GLOBAL RECORDS SRL
NOPARTYBOYS OCULT MEDIA
SRL

WEATHER WAY

31 M 2020 05816 18/08/2020 POPASUL TREBES SRL M

32 M 2020 05817 18/08/2020 ULUGBEKKHON MAKSUMOV INKAS

33 M 2020 05818 18/08/2020 DAN GASHRI PITA

34 M 2020 05819 18/08/2020 DAN GASHRI PITA GalDan

35 M 2020 05820 18/08/2020 DAN GASHRI Enjoy your life!
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BD. BUCURESTII NOI, NR.140,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GastroXperience

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

29. Lapte, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate pentru asezonare, amidon
alimentar și produsele acestora, preparate
coapte (produse de patiserie și cofetărie),
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
aluaturi și amestecuri din acestea, alimente cu
paste la conservă, aperitive (tartine), biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți cu
aromă de plante, biscuiți crocanți din cereale,

chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de creveți, clătite, chipsuri tortilla, chipsuri
taco, floricele de porumb, crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise, covrigei, gustări
alimentare cu cereale cu gust de brânză,
fulgi de cereale, frigănele, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, înveliș pentru sandvișuri, lipii cu pui,
lasagna, hot dog (sandvișuri), hamburgeri în
pâine, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
(sandvișuri), gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de porumb, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
care includ paste, pateuri cu cârnați (produse
de patiserie), paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate
și dulciuri, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, gheață pentru produse de cofetărie,
jeleuri de fructe (cofetărie), pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, pâine, produse de
brutărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie nemedicinale, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
specialități de patiserie.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment

(210) M 2020 05594
(151) 10/08/2020
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,
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și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și de agenție de bilete pentru
evenimente, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
producție audio, video și multimedia și fotografie.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, localuri tip snack-
bar, servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, servicii de creșe, facilități de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru

birouri temporare și pentru reuniuni, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizarea de spații pentru festivități
și spații temporare de birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2020 05784
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SELECTA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#5BE1E2D)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05785
(151) 18/08/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 89-97, C1, CORP C (S+P
+2E), SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PATICREM

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#EF8122)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05786
(151) 18/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, CALEA

MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU NR.2,
SC.B, AP.2, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

N NITRAMONIA BACĂU

(531) Clasificare Viena:
26.04.10; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare înindustrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, uree
tehnică (îngrăşăminte), uree tip îngrăşăminte,
UAN îngrăşăminte lichidă, azotat de amoniu,
nitrocalcar.

───────
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(210) M 2020 05787
(151) 18/08/2020
(732) MARCEL IONITA-RADU, CAL. 13

SEPTEMBRIE NR. 120, BL. 60-62,
SC. B, ET. 1, AP. 28, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Avanti Beach Hotel

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

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

───────

(210) M 2020 05788
(151) 18/08/2020
(732) RAZVAN-PANDELE ALEXE, STR.

PIATRA MORII NR. 24, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALEXE ŞI ASOCIAŢII
A & A SOCIETATE

CIVILĂ DE AVOCATURĂ

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 26.01.14; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 05789
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU TUDORACHE, STR.

CERCETATORILOR, NR. 5, BL.
20, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR
4,, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Shoopy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(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.

───────
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(210) M 2020 05790
(151) 18/08/2020
(732) PREMIER GLOBAL LAND

INVESTMENT SRL, STR.
VISARION NR. 9,CORP A, ET.
4, AP. 7 (FARA MANSARDA),
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PREMIER COLLEZIONE

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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C), roz (Pantone Rhodamine),
negru

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

18. Curele din piele.
25. Pantofi din piele, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte, pantofi de sport, pantofi de
ocazie.

───────

(210) M 2020 05791
(151) 18/08/2020
(732) MOHAMED MASRI, STR. TEIUL

DOAMNEI NR. 1 BL. 8IRTA, SC. B,
AP. 46, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGEND'S BARBER SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.01; 02.01.23; 10.05.05; 14.07.20

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

44. Servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de cosmetică, servicii de îngrijire
îngrijire cosmetică pentru persoane, servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2020 05792
(151) 18/08/2020
(732) NOBLESSE GROUP

INTERNATIONAL SRL, STR.
SFINTILOR, NR. 7, SECTORUL
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 11-12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Noblesse ADDS VALUE
FOR THE GOOD LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.18

(591) Culori revendicate:roz (HEX #e5696a,
HEX #ee8186), albastru, alb

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse (articole) de toaletă,
nemedicinale, articole de parfumerie și
odorizante, preparate cosmetice, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, loțiuni nemedicinale,
produse cosmetice naturale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, preparate cosmetice
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pentru îngrijirea corpului, produse de toaletă
nemedicinale, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri esențiale naturale.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
produse medicinale pentru îngrijirea dinţilor,
produse și articole pentru igienă, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate
medicale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate minerale de uz medical,
preparate de toaletă medicinale, preparate
și materiale de diagnosticare pentru scopuri
medicale, șampon medicinal, remedii naturale
și farmaceutice, medicamente homeopate,
suplimente homeopate, produse farmaceutice
homeopate, biocide naturale.
16. Adezivi, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale imprimate,
reviste (publicații periodice), cărți, ziare, broșuri,
artă murală din hârtie în 3D, artă murală
din carton în 3D, decorațiuni de perete din
hârtie, decupaje din hârtie, figuri din hârtie,
figurine (statuete) din papier mâché, figurine din
carton, figurine din hârtie, fotogravuri, picturi,
imagini, gravuri, portrete, reprezentări grafice,
reproduceri artistice tipărite, fotografii, fotografii
imprimate.
20. Cuşti și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
pentru mobilier și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, paturi,
saltele, perne, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, ape,
băuturi carbogazoase aromatizate.

35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzarea de materiale publicitare,
difuzare de informații de afaceri, organizare
de prezentări comerciale, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cercetare
și informații în afaceri, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădină rit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice de
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
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şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare si de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole

de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinsecție și deratizare, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
extracție de resurse naturale, construcții de case
pe bază de comandă, construcția de clădiri,
construcție de case, zugrăvirea caselor, servicii
de zugrăvire și decorare (vopsire), servicii de
zugrăvire de interioare de case în scopuri
decorative.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), transmisie wireless, servicii de
transmisie, transmisie prin cablu, transmisie
de podcasturi, transmisie de date electronice,
transmisie electronică de date, transmisie de
informații online, transmisie radio prin cablu,
transmisie de filme video, transmisie de
programe radio, servicii de transmisie vocală,
transmisie de informații digitale, servicii de
transmisie video, transmisie și difuzare de
date, transmisie de webcast-uri, transmisie tv
prin internet, servicii de transmisie prin cablu,
transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
difuzare audio, difuzare video, difuzare prin
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satelit, difuzare de date, servicii de difuzare
date, difuzare de programe radio, difuzare de
programe prin radio, difuzare de filme prin
televiziune, servicii de difuzare prin cablu,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare și comunicații interactive, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, servicii de difuzare
pe pagini web, mesagerie web, mesagerie
electronică, servicii de mesagerie.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea spectacolelor,
publicare de reviste, închiriere de reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare multimedia
a revistelor, publicare de reviste electronice,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, publicare multimedia,
producție audio și video și fotografie, producție
audio, video și multimedia și fotografie, activități
culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, design
vizual, design arhitectural, design grafic, design
industrial, design industrial, design de mobilier,
design pentru magazine, design de ambalaje,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design de produs, design pentru restaurante,
proiectare (design) de băi, proiectare (design) de
clădiri, servicii de design arhitectural, design de
centre comerciale, proiectare (design) de cluburi,
servicii de design mobilier, servicii de ilustrare
(design), design interior pentru magazine, design
grafic și industrial, software ca serviciu (SaaS),
platformă ca serviciu (PaaS).
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii

de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
baruri, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snackbar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizarea de spații pentru
festivități și spaţii temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering., servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice.

───────
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(210) M 2020 05794
(151) 18/08/2020
(732) MARINELA TUDOR, STR. CAREI

NR. 11, BŞ. A18B, SC.B, ET. 2,
AP. 47, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

L.O.V.E HOME RIDE
PET TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.10;
27.05.15

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05795
(151) 18/08/2020
(732) BAYRAM ALP, STR. THEODOR

D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ALPETTO

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

25. Articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2020 05796
(151) 18/08/2020
(732) BAYRAM ALP, STR. THEODOR

D.SPERANTIA NR. 100, BL. S27,
ET. 8, SC. 1, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DOGATTI COMFORT

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

25. Articole de încălțăminte.
───────

(210) M 2020 05797
(151) 18/08/2020
(732) SC ELECTROCONS GROUP

PROIECT INTL SRL, CALEA
VITAN NR. 213, BLOC 213,
SCARA 1, ETAJ 1, APARTAMENT
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ECGP INT'L

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 26.11.02;
26.13.25; 29.01.15

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

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

9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, stații de
alimentare pentru autovehicule electrice.
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37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalații electrice,
recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice.

───────

(210) M 2020 05798
(151) 18/08/2020
(732) PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

- MATEI FLOREA DANIEL, STR.
POIENITEI NR. 9, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FERMA LUI MATEI Din 2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.13; 05.09.01; 03.04.02; 03.04.18;
03.13.04; 29.01.15

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

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

29. Conserve de legume, produse din legume
proaspete, conservate, congelate, uscate și
coapte.
30. Miere naturală, miere maturată natural de uz
alimentar.
31. Fructe și legume proaspete.
44. Creșterea animalelor (fermă de animale).

───────

(210) M 2020 05799
(151) 18/08/2020
(732) SC ATELIER SORELI SRL, B-DUL

BRAILEI NR.31, JUD. VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

MIYU

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 05800
(151) 18/08/2020
(732) ANA FLORENTINA ROXANA,

STR. PARULUI NR. 2, BL. F, SC. 4,
AP. 4, JUDEŢUL OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(540)
WINE HUB

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

41. Organizare şi coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare şi coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de formare în degustarea vinurilor
(instruire).

───────
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(210) M 2020 05801
(151) 18/08/2020
(732) ANA FLORENTINA ROXANA,

STR. PARULUI NR. 2, BL. F, SC. 4,
AP. 4, JUDEŢUL OLT, CARACAL,
OLT, ROMANIA

(540)
STUDIO WINE

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

33. Vin.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, furnizare şi închiriere de
spaţiu, timpi şi mijloace de publicitate, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale.

───────

(210) M 2020 05802
(151) 18/08/2020
(732) DORIN MARIUS EPURE, ALEEA

HORTENSIEI NR. 1A, BL. ME1A,
SC. F, ET. 3, AP. 91, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ROMÂNIA INFINITĂ

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

16. Ziare, ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), reviste profesionale, reviste
juridice, reviste medicale, reviste cu benzi
desenate manga, reviste de strategie pentru
jocuri video, reviste generaliste, reviste de
muzică, reviste cu postere, reviste (publicaţii
periodice), hârtie pentru reviste, reviste pentru
fani, reviste de calculatoare, reviste de călătorii,
reviste de benzi desenate, coperte (coperţi)
de reviste, reviste de benzi desenate, reviste
bulevardiere cu desene, reviste distribuite în
avioane, reviste cu programul TV, cutii pentru
depozitarea revistelor, reviste care conţin jocuri
video şi pe calculator, reviste în domeniul
jocurilor şi jocurilor de noroc, ghiduri de
strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărţi, tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, publicaţii imprimate, diplome
imprimate, reproduceri artistice imprimate,
flip-charturi imprimate, publicaţii periodice

tipărite, publicaţii educative tipărite, publicaţii
promoţionale tipărite, publicaţii de reclame
tipărite, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
imprimate în domeniul calculatoarelor, publicaţii
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicaţii
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicaţii periodice tipărite în domeniul filmelor,
publicaţii periodice tipărite în domeniul dansului,
publicaţii periodice anuale în domeniul fotbalului
tipărite.
35. Abonament la ziare electronice abonamente
la ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, organizare
de abonamente la ziare electronice, organizare
pentru dispunerea de spaţiu publicitar în
ziare, planificarea de abonamente la ziare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, realizarea
abonamentelor la cărţi, reviste, ziare sau
benzi desenate, servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi, servicii publicitare privind
ziarele, promovarea vânzărilor de produse din
industria modei prin articole promoţionale în
reviste, cercetare de piaţă pentru compilarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile.
41. Publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicare de ziare, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, şi anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
multimedia a ziarelor, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente hipice, organizare
de evenimente muzicale, organizarea de
evenimente sportive, producţie de evenimente
sportive, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizarea de
evenimente de gimnastică, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de recreere, publicare de calendare
de evenimente, organizare de evenimente de
fotbal, organizare de evenimente de ciclism,
coordonare de evenimente de divertisment,
publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de cărţi şi reviste, publicare de reviste
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şi cărţi, publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste cu informaţii ştiinţifice,
servicii de consultanţă privind publicarea
revistelor, publicare de cărţi, reviste, almanahuri
şi jurnale, publicare de reviste în format
electronic pe internet, furnizarea unei reviste
online care conţine informaţii în domeniul
jocurilor de calculator, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, împrumut de publicaţii imprimate,
editare de publicaţii, furnizare de publicaţii de
literatură didactică, nedescărcabile, publicare
de publicaţii periodice, publicare de publicaţii
medicale, furnizare de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizare de publicaţii on-
line, nedescărcabile, publicare multimedia a
publicaţiilor electronice, publicare de materiale şi
publicaţii tipărite, împrumut de cărţi şi publicaţii
periodice, servicii de publicare a publicaţiilor
periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare.

───────

(210) M 2020 05803
(151) 18/08/2020
(732) MADALINA DIACONU, STR. I.L.

CARAGIALE NR. 5, SC. A, AP. 2,
JUDEŢUL
BACAU, BACAU, 600062, BACĂU,
ROMANIA
GABRIEL IONUT DIACONU, STR.
I.L. CARAGIALE NR. 5, SC. A,
AP. 2, JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600062, BACĂU, ROMANIA
GINA SPULBER, STR. PLAIULUI,
JUDEŢUL BACAU, BACAU,
600398, BACĂU, ROMANIA

(540)

IC

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
360C)

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

41. Furnizare de cursuri de formare (instruire),
organizare de cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
formare (instruire), coordonare de cursuri de
formare profesională, realizare și coordonare de
cursuri de formare.

───────

(210) M 2020 05804
(151) 18/08/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU
1, SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

AQUA NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2020 05805
(151) 18/08/2020
(732) DORU CONSTANTIN, BLD. CAMIL

RESSU NR. 3, BL. 13A, SC. C,
AP. 90, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FERMAC

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a utilajelor,
excavatoarelor, motostivuitoarelor,
macaralelor, incarcatoarelor frontale și a
utilajelor destinate constructiilor din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare de utilaje,
excavatoare, motostivuitoare, macarale,
încărcătoare frontale și utilaje destinate
construcțiilor.

───────

(210) M 2020 05806
(151) 18/08/2020
(732) ALEXANDRU ILIE CRISTIAN

ŞTEFĂNESCU, STR. ILEANA
COSÂNZEANA NR. 6, BL. P9,
SC. A, ET. 7, APT. 24, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CAFETĂRIA
SPECIALTY SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 05807
(151) 18/08/2020
(732) S.C. WHITE UNICORN S.R.L.,

STR. LACULUI NR. 5, VILA F8,
JUDETUL ILFOV, STAFANESTII DE
JOS, 500167, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EDUBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.04.01

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, mov,
galben

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

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

───────

(210) M 2020 05808
(151) 18/08/2020
(732) MEGA LIFE CARE SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 34, SAT
BRĂTULENI, JUDETUL IAȘI,
COMUNA MIROSLAVA, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Mega Life Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.11.01

(591) Culori revendicate:negru (PAntone
Negru Black), albastru (Pantone 2132
C)

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

35. Servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu
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instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică foloșință, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de păr, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare,
vânzare prin licitație publică, achiziții de produse
în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, conșiliere cu
privire la produse de consum,
conșiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, cotații de preț pentru produse sau
servicii, cotații pentru oferte de licitaț
ii, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și conșiliere
pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la

cosmetice, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, informații despre
metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și așistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare
de produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de
contacte comerciale și economice, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin șisteme de
telecomunicații, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte
persoane, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii,
organizare de cumpărări colective, organizare de
prezentări de firme comerciale în
domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
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publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau poșibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea
pacienților, servicii administrative referitoare la
pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de import,
servicii de achiziții, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de
conșiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de conșiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de cumpărături prin compararea prețurilor,
servicii de
externalizare sub formă de organizare de achiziții
de produse pentru alte persoane,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
agenție de import și export, servicii de informare
și conșiliere în materie de tarife, servicii de
informare și de conșiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și
conșiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și conșiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de
telemarketing.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii de
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 05809
(151) 18/08/2020
(732) CONSTANTIN CLAUDIU CRETU,

STR. MARATEI BL S6, AP. 59,
JUDETUL NEAMT , PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

HAPPY CLEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.09; 05.03.11

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

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

───────
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(210) M 2020 05810
(151) 18/08/2020
(732) ARAMIC FOREST S.R.L., LOC.

SILAGIU NR. 501, JUDEŢ TIMIŞ,
BUZIAS, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR.
33, AP. 7, JUD. TIMIŞ, 300629
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Fiesta Aramic

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
03.13.01

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

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

33. Vin, vin fiert, vin roșu, vin alb, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vin pentru gătit, vin
de xeres, punci de vin, vin slab alcoolizat,
vin de căpșuni, vin de struguri, vin de fructe,
vin de mure, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
de masă, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vin de orez galben, vin de acanthopanax
(ogapiju), vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vinuri cu indicație
geografică protejată, băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin, vin traditional
coreean de orez (makgeoli), băuturi aperitive pe
bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, vinuri japoneze

din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona.

───────

(210) M 2020 05812
(151) 18/08/2020
(732) ACTIV PROPERTIES SRL,

STR. DEZROBIRII NR.12,
BL.23, SC.C, ET.1, AP.47,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060985,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Activ Properties

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

36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
servicii financiare, monetare și bancare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară.

───────

(210) M 2020 05814
(151) 18/08/2020
(732) ANCUȚA-FLORICA COSMA,

STR. BUCUREŞTI NR. 55, BL.
SPRAY, ET. 8, AP. 31, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400000,
CLUJ, ROMANIA

(540)
COACHING PENTRU JURIȘTI

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

41. Educație, instruire.
───────
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(210) M 2020 05815
(151) 18/08/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

PUŢUL LUI ZAMFIR NR. 36,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOPARTYBOYS OCULT MEDIA
SRL, STR. PUTUL LUI ZAMFIR
NR 36, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WEATHER WAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05816
(151) 18/08/2020
(732) POPASUL TREBES SRL, CALEA

MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 24.01.15; 24.09.03; 27.05.21;
29.01.12

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

clase:
1. Amelioratori de panificație.
30. Malț, drojdie de panificație.
32. Bere.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 05817
(151) 18/08/2020
(732) ULUGBEKKHON MAKSUMOV,

INTERNATIONAL HOUSE 24,
HOLBORN VIADUCT LONDON,
LONDRA, EC1A 2BN, ABERDEEN,
MAREA BRITANIE

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

(540)

INKAS

(531) Clasificare Viena:
03.01.02; 23.01.01; 24.01.09; 27.05.01

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

6. Uşi blindate din metal, materiale blindate din
metal, ferestre blindate, cu cadre metalice.
12. Vehicule blindate, vehicule terestre blindate,
caroserii blindate pentru vehicule, vehicule
militare de transport.
13. Turele blindate.
39. Transportul cu maşina blindată, transport cu
vehicule blindate.

───────

(210) M 2020 05818
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PITA

(531) Clasificare Viena:
08.01.25; 05.09.21; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
deschis, bej, mov

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

30. Lipii cu pui, pâine cu umplutură, produse
alimentare preparate din amidon de porumb,
produse alimentare preparate din făină de
cereale, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05819
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PITA GalDan

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Lipii cu pui, pâine pita, Produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 05820
(151) 18/08/2020
(732) DAN GASHRI, CALEA VICTORIEI

101, BL. B, SC. B, AP. 48, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Enjoy your life!

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

30. Pâine pita, lipii cu pui, produse alimentare
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate din făină de cereale.
43. Servicii de fast-fooduri, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat.

───────



Erată  Referitor la depozitul  M 2020 05316 publicat în data de  05.08.2020, dintr-o eroare materială clasele de bunuri şi servicii au fost publicate in mod eronat, corect fiind: Clasa 35: Servicii de comerţ în domeniul HO-RE-CA, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier în domeniul HO-RE-CA servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente sanitare în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente de refrigerare în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente de răcire în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente de iluminat în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu echipamente de gătit în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul online referitoare la produse diverse în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă şi tacâmuri în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații sanitare în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente de iluminat în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate pentru curățenie în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie în domeniul 



HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente de igienă pentru oameni în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu covoare, perdele, fețe de masă, lenjerii de pat în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri şi produse alcoolice în domeniul HO-RE-CA; servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul în legătură cu echipamente de circulare şi recirculare a aerului pe bază de ozon, aparate de producere a ozonului; servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul în legătură cu generatoare de apa electrolitice pentru descompunerea apei potabile, sisteme de alcalinizare şi ionizare a apei, precum şi sisteme de osmoză nversă; servicii de comerț online în legătură cu echipamente profesionale pentru hoteluri, baruri, cafenele, restaurante; servicii de comerț online în legătură cu mobilier, decorațiuni și textile pentru hoteluri, baruri, cafenele, restaurante; prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata; servicii de analiză de piață privind vânzarea de bunuri; servicii de comerț electronic, și anume furnizarea de informații despre produse prin rețele de telecomunicații în scopuri publicitare și de vânzare; intermediere de contracte pentru alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de produse; servicii de intermediere comercială; servicii de analiză de piață privind disponibilitatea bunurilor; cercetare în domeniul afacerilor și cercetare de piață; publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui ghid online cu 



funcție de căutare; difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații online; furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii; servicii de informații comerciale furnizate online dintr-o bază de date computerizată sau de pe internet. Clasa 37: Servicii de transport şi distribuţie în domeniul HO-RE-CA. Clasa 39: Servicii de construcţii şi reparaţii, servicii de instalaţii, precum şi oferirea de service pentru produse şi echipamente pentru industria hotelieră si gastronomică. Clasa 43: Servicii de informare a consumatorilor în domeniul HO-RE-CA. 


