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Cereri Mărci publicate în 26/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05336 19/08/2020 SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL
Cosmin, brandul românesc, în
care ai încredere

2 M 2020 05337 19/08/2020 SC FUCHS CONDIMENTE RO
SRL

Cosmin, Pui gust şi ceva în plus

3 M 2020 05573 19/08/2020 S.C. BRIGHT DISTRIBUTION
S.R.L.

ZAMOLXE

4 M 2020 05822 19/08/2020 SUPERSTAR FOOD SRL SUPER K

5 M 2020 05823 19/08/2020 SC VALVIS HOLDING SA æ æthera

6 M 2020 05824 19/08/2020 ASOCIATIA IE DE MARAMU Ie de Maramu'

7 M 2020 05825 19/08/2020 DANIELA-ELENA OLARU demiur DANIELA OLARU

8 M 2020 05826 19/08/2020 SC VALVIS HOLDING SA æthera

9 M 2020 05827 19/08/2020 DANIELA-ELENA OLARU demiur

10 M 2020 05828 19/08/2020 FUNNY AND JOY FUTURE
CAM SRL

simply joy

11 M 2020 05829 19/08/2020 CLEAN MEDICAL SRL Clean Medical dezinfectare
decontaminare

12 M 2020 05830 19/08/2020 S.C MEDSPHARM PROD S.R.L STANCOSIMAGNE3 RenoFix

13 M 2020 05831 19/08/2020 S.C VIP INTERNATIONAL
SECURITY S.R.L

VIP INTERNATIONAL
SECURITY

14 M 2020 05832 19/08/2020 BOGDAN VASILE LUNGU STEPS SPORT

15 M 2020 05833 19/08/2020 SILVIA BALAN-VITELARU O' La La

16 M 2020 05834 19/08/2020 NOVOLINE PHARM SRL BebelOn

17 M 2020 05835 19/08/2020 ANDREI BROSCARU icpt ia ceva pe tine!

18 M 2020 05836 19/08/2020 CRISTINA-DANIELA IONESCU OCASSIA exclusive accessories

19 M 2020 05837 19/08/2020 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

DCD aRoma fabricii de carne

20 M 2020 05838 19/08/2020 IOANA DIANA RAMBELA RAMBELA

21 M 2020 05839 19/08/2020 QUALITY PHARMA CONCEPT Top Pharma

22 M 2020 05840 19/08/2020 ADER SRL KUOKA

23 M 2020 05841 19/08/2020 MARIA CARLA
DOBRONĂUŢEANU

SPRITZER

24 M 2020 05842 19/08/2020 BOGDAN DANIEL IRINESCU CLOP CASUAL RESTAURANT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 05843 19/08/2020 RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL
Farm Forum

26 M 2020 05844 19/08/2020 CAROLI FLORIN LION ZION

27 M 2020 05847 19/08/2020 VERA SPOSA COUTURE SRL VERA SPOSA

28 M 2020 05848 19/08/2020 ANDREEA-MIHAELA
CERNIAVSCHI

Oradea Fashion Days

29 M 2020 05849 19/08/2020 ASOCIATIA PENTRU
ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN

RITUL SCOȚIAN ANTIC și
ACCEPTAT
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(210) M 2020 05336
(151) 19/08/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI NR.
41-43, JUD. ARGEŞ, CURTEA DE
ARGEŞ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Cosmin, brandul românesc,

în care ai încredere
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2020 05337
(151) 19/08/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI NR.
41-43, JUD. ARGEŞ, CURTEA DE
ARGEŞ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Cosmin, Pui gust

şi ceva în plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioc,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2020 05573
(151) 19/08/2020
(732) S.C. BRIGHT DISTRIBUTION

S.R.L., BD. DIMITRIE POMPEIU,
NR.8, CLADIRE FEPER, ETAJ
4, SECTOR 2, 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)

ZAMOLXE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

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

9. Tablete, televizoare, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de
calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terţilor a tabletelor, televizoarelor, telefoanelor,
monitoarelor, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
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pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de
calculator (cu excepţia transportului), regruparea
în avantajul terţilor a dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 05822
(151) 19/08/2020
(732) SUPERSTAR FOOD SRL, STR.

FRÎNCEI NR. 24, JUDEȚUL
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SUPER K

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 26.04.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RGB
255,56,30), negru (RGB 0,0,0), alb

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii de localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bufet, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii

de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
în domeniul gustărilor, sservicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2020 05823
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 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)

æ æthera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────
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(210) M 2020 05824
(151) 19/08/2020
(732) ASOCIATIA IE DE MARAMU,

CERNEȘTI NR. 172, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)
Ie de Maramu'

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

25. Costume populare (îmbrăcăminte).
───────

(210) M 2020 05825
(151) 19/08/2020
(732) DANIELA-ELENA OLARU, STR.

MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

demiur DANIELA OLARU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

25. Corsete (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăşi, bluze,
pantaloni, fuste, bodyuri, paltoane, geci, eşarfe,
rochii de zi, rochii de seară.
35. Servicii de comerţ cu: corsete (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din mătase, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, bodyuri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară şi comercializarea acestora în târguri,
expoziţii, magazine fizice şi online.

───────

(210) M 2020 05826
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
æthera

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

32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────

(210) M 2020 05827
(151) 19/08/2020
(732) DANIELA-ELENA OLARU, STR.

MANASTIREA DEALU NR. 87,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, SAT VIFORITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
demiur

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

35. Servicii de comerţ prin intermediul unui
site web a articolelor: corsete (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
cămăşi, bluze, pantaloni, fuste, body-uri,
paltoane, geci, eşarfe, rochii de zi, rochii de
seară.
42. Creare si menţinere site web.

───────
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(210) M 2020 05828
(151) 19/08/2020
(732) FUNNY AND JOY FUTURE CAM

SRL, STR. GHINDEI NR. 2, JUD.
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
simply joy

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

28. Jocuri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 05829
(151) 19/08/2020
(732) CLEAN MEDICAL SRL, STR.

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
67, PARTER, CAM. 2, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Clean Medical dezinfectare
decontaminare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
24.17.05

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

clase:
37. Servicii de deratizare, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
contaminării cu bacterii, dezinfectarea clădirilor
împotriva infestării bacteriene, dezinfecție,
servicii de fumigație (dezinfectare), pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide
pentru clădiri comerciale, curățarea imobilelor,
curățarea spațiilor interioare, curățarea

structurilor mobile, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, curățarea zonelor
industriale, curățenie în spații publice, furnizare
de informații, consiliere și consultanță cu privire
la curățare, curățare de clădiri cu birouri
și de spații comerciale, curățare de clădiri,
curățare igienică (clădiri), curățare industrială
intensă pentru unitățile comerciale de catering,
curățarea clădirilor publice, curățarea clădirilor
rezidențiale, curățarea edificiilor (interior),
curățarea edificiilor (suprafața exterioară),
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie
în spațiile comerciale, servicii de curățare a
birourilor, servicii de curățare a tavanelor, servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
domestică, servicii de curățenie pentru birouri,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale, servicii de
curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie în uzine industriale.

───────
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(210) M 2020 05830
(151) 19/08/2020
(732) S.C MEDSPHARM PROD S.R.L,

STR. PRIMAVERII NR. 2, BL.
ST1, SCARA A, ET. 9, AP.34,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, 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)

STANCOSIMAGNE3 RenoFix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.03.13

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
verde, negru

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

5. Peparate farmaceutice, medicale, suplimente
alimentare, de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
preparate farmaceutice, medicale, suplimente
alimentare de uz medical pentru oameni şi
animale, suplimente alimentare medicinale.

───────

(210) M 2020 05831
(151) 19/08/2020
(732) S.C VIP INTERNATIONAL

SECURITY S.R.L, STR. TAPIA
NR. 9, CAM. V16, CLADIREA DE
BIROURI AVA TOP BUSINESS
CENTER, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VIP INTERNATIONAL
SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 03.07.02

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2020 05832
(151) 19/08/2020
(732) BOGDAN VASILE LUNGU, STR.

MENTIUNII NR. 49A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STEPS SPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.09.15

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmcălțăminte pentru sport, articole pentru
acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05833
(151) 19/08/2020
(732) SILVIA BALAN-VITELARU,

STR. INTRAREA BARSEI NR.
1A, BL. M9BIS, SC. 1, ET. 3, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

O' La La

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 05.03.07;
29.01.15

(591) Culori revendicate:turcoaz închis, gri,
kaki, bleu, albastru

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05834
(151) 19/08/2020
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STR.

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

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

(540)
BebelOn

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

5. Preparate farmaceutice pentru teste de
sarcină, folosite acasă, reactivi utilizați în teste
de sarcină.
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───────

(210) M 2020 05835
(151) 19/08/2020
(732) ANDREI BROSCARU, CALEA

GRIVIŢEI NR. 212, BL. J, SC. B, ET.
1, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

icpt ia ceva pe tine!

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.02; 27.05.11

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

18. Poşete, portofele, rucsacuri/genţi de spate,
curele din piele (şelărie).
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
piele, îmbrăcăminte din imitaţie din piele, rochii,
încălţăminte, mănuşi, articole de acoperit capul
pentru purtare, jachete, jersee (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de stradă, sandale, cămăşi,
pantofi, fuste, papuci, costume, flanele/pulovere/
hanorace, tricouri cu mânecă scurtă, body-
uri (lenjerie de corp), chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri.
35. Publicitate, marketing, publicitate pe o
reţea de calculatoare, servicii de comerţ
online cu produsele menţionate în clasele
25 şi 18 respectiv: articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, rochii, încălţăminte, mănuşi,
articole de acoperit capul pentru purtare, jachete,
jersee (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de stradă,
sandale, cămăşi, pantofi, fuste, papuci, costume,
flanele/pulovere/hanorace, tricouri cu mânecă
scurtă, body-uri (lenjerie de corp), chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, poşete, portofele, rucsacuri/
genţi de spate, curele din piele (şelărie).

───────

(210) M 2020 05836
(151) 19/08/2020
(732) CRISTINA-DANIELA IONESCU,

STR. CONSTANTIN MANOLESCU
NR. 26, SAT ANINOASA,
JUD. DAMBOVITA, COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

OCASSIA exclusive
accessories

(531) Clasificare Viena:
17.02.02; 17.02.17; 24.17.20; 27.05.02;
27.05.24

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

14. Coliere, cercei, brăţări, broşe, bijuterii din
argint.
18. Genţi, portofele.
25. Eşarfe pentru gât (fulare)/fulare (eşarfe
pentru gât), căciuli.
26. Accesorii de păr, respectiv: agrafe, elastice,
diademe, piepteni eleganţi, cleşti păr, coroniţe
din flori artificiale.

───────
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(210) M 2020 05837
(151) 19/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD aRoma fabricii de carne

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt,iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05838
(151) 19/08/2020
(732) IOANA DIANA RAMBELA, ALEEA

PAJURII NR. 3, BL. A2, ET. 3,
AP. 20, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
RAMBELA

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 05839
(151) 19/08/2020
(732) QUALITY PHARMA CONCEPT,

SAT LUNGULETU NR. 278,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
LUNGULETU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Top Pharma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#f04e23), verde (HEX #308e40), gri
(HEX #939598), rosu (HEX #d83127),
galben (HEX #3e9b46), mov (HEX
#136)

(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.
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10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de
birou, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2020 05840
(151) 19/08/2020
(732) ADER SRL, STR. RÂURENI NR.

24, JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VĂLCEA, VALCEA, 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)

KUOKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 06.01.02

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

clase:
12. Remorci vehicule, rulote, caroserii vehicule,
remorci pentru transport biciclete, maşini de
camping / case mobile (autorulote).

───────

(210) M 2020 05841
(151) 19/08/2020
(732) MARIA CARLA

DOBRONĂUŢEANU , INTR.
BITOLIA NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SPRITZER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, bere și
produse de bere, băuturi nealcoolice
din fructe sau legume, băuturi nealcoolice care
conțin fructe sau legume, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă minerală,
băuturi carbogazoase aromatizate.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 05842
(151) 19/08/2020
(732) BOGDAN DANIEL IRINESCU,

STR. PACURARI NR. 72, JUDETUL
IASI, IASI, 700525, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLOP CASUAL RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 05843
(151) 19/08/2020
(732) RAINBOW COLORFUL IDEAS

SRL, B-DUL ALEXANDRU
OBREGIA, NR 4, BLOC OD1,
SC. 4, ETAJ 9, AP 172, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 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)

Farm Forum

(531) Clasificare Viena:
09.09.07; 05.03.11; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Oferirea de informaţii prin intermediul
unui site web in domeniul afacerilor agricole,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul agriculturii,
închirierea de material publicitar prin intermediul
unui site web în domeniul afacerilor agricole.
38. Furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet, furnizarea de
chartroom pe internet, furnizare de spații de chat
și forumuri pe
internet, comunicare electronică prin spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet, schimb
electronic de mesaje prin linii de chat, spații
de chat și forumuri pe internet, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
41. Servicii de conferințe , organizare de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
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și conducere de conferințe educative, organizare
de reuniuni și conferințe, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii, planificare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
realizare, coordonare și organizare de
conferințe, organizare de conferințe pe teme de
comerț, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizarea de conferințe în scopuri
recreative, organizare de conferințe referitoare la
formarea profesională, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
publicare de ziare, publicare de cărți, servicii
de publicare electronică, publicare de reviste,
publicare de documente, publicare de jurnale,
publicare de buletine informative, publicare de
recenzii, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți
instructive, publicare de materiale didactice,
publicare de cărți și reviste, servicii de publicare
on-line, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia a ziarelor, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, toate serviciile enumerate mai sus în
domeniul agriculturii.

───────

(210) M 2020 05844
(151) 19/08/2020
(732) CAROLI FLORIN, STR.

LIBERTATII NR. 1, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LION ZION

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.09.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări
auto, servicii de publicitate privind industria
automobilelor, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, vânzare
prin licitație a vehiculelor, informații despre
metode de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate și marketing online, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate a
vehiculelor, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile.

───────
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(210) M 2020 05847
(151) 19/08/2020
(732) VERA SPOSA COUTURE SRL,

STR. GOVORA NR. 2,BL. 74,SC.
3,AP. 32, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VERA SPOSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24

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

14. Bijuterii.
25. Rochii de mireasă, rochii lungi de seară,
haine de stradă, costume de gală.
41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale.

───────

(210) M 2020 05848
(151) 19/08/2020
(732) ANDREEA-MIHAELA

CERNIAVSCHI, STR. COSTACHE
NEGRUZZI NR. 16 BL. PB29,
AP.15, JUD. BIHOR, ORADEA,
410326, BIHOR, ROMANIA

(540)
Oradea Fashion Days

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

35. Prezentări de modă în scopuri comerciale,
publicitate.
41. Organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, educație.

───────

(210) M 2020 05849
(151) 19/08/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

ADMINISTRAREA RITULUI
SCOTIAN, BDUL. PACHE
PROTOPOPESCU NR. 16, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

RITUL SCOȚIAN
ANTIC și ACCEPTAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Publicații electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile.
14. Bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
16. Publicații tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitații, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
ecusoane cu nume (articole de birou), materiale
tipărite, sigilii cu pecete, sigilii (timbre seci), sigilii
(ştampile), materiale de scris, plicuri, pliante,
cărți de vizită, articole de papetărie şi de birou
(cu excepţia mobilei).
35. Lucrări de birou, dezvoltare și
coordonare de proiecte de voluntariat
pentru organizațiile caritabile, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizarea de campanii
de sensibilizare cu privire la subiectele şi
iniţiativele de responsabilitate socială, servicii
de relații publice, publicitate, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, asistenţă
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privind managementul comercial sau industrial,
publicarea de texte publicitare, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou).
41. Furnizarea de servicii de educaţie,
furnizarea de instruire, elaborarea, organizarea
și desfășurarea de activități culturale și
educative, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de gale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepția textelor publicitare, producția de
programe de radio și/sau de televiziune,
servicii caritabile, și anume organizarea de
evenimente sportive, culturale sau educaționale
pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate,
ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2020/05605, publicat în data de 24/08/2020, se scoate de la 

publicare deoarece diferenţa de taxa de înregistrarea publicare în cuantum de 50 lei 

nu a intrat în contul OSIM. 

 



ERATĂ 
                                                            
 
 
            La depozitul M 2020 01338, din 20.02.2020, publicat în data de 27.02.2020, 
clasificarea corectă este: 
 

Clasa 35: Administrarea afacerilor pentru restaurante; publicitate. 

 

Clasa 41: Servicii specifice instituțiilor de învățământ; cursuri prin corespondență (învățământ la 

distanță); furnizare de informații despre învățământ online; publicare de ghiduri pentru învățământ și 

instruire; servicii de învățământ la distanță oferite online; coordonare de cursuri de învățământ la 

distanță, la nivel postuniversitar; coordonare de cursuri de învățământ la distanță, la nivel de colegiu; 

organizare de cursuri de formare online cu privire la alimentație; servicii educative pentru adulți; 

servicii educative referitoare la servicii de calitate; servicii educative în domeniul sănătății; servicii 

educative oferite de cluburi; servicii educative în domeniul nutriției; servicii educative în domeniul 

dieteticii; servicii educative și de instruire; servicii educative privind furnizarea de servicii specifice 

restaurantelor; servicii de prezentare în scopuri educative; servicii educative privind servirea la mese; 

servicii educative în materie de igienă; servicii educative în domeniul tehnologiei alimentelor; 

servicii educative, de divertisment și sportive; furnizare de servicii educative în domeniul dietetic; 

servicii educative în materie de instruire vocațională; servicii educative de tipul cursurilor prin 

corespondență; servicii educative pentru adulți în domeniul comerțului; servicii educative oferite de 

școlile prin corespondență; servicii educative pentru pregătirea personalului din industria alimentară; 

servicii ale centrelor educative privind furnizarea de cursuri de instruire; pregătire în domeniul 

cateringului; furnizare de instruire privind igiena în industria de catering; pregătire în sectorul 

restaurantelor; servicii de formare cu privire la curățenia în restaurante. 

 

Clasa 43: servicii de catering; servicii de catering mobil; servicii de catering pentru firme; serviciu 

de catering pentru instituții; servicii de catering pentru petreceri; servicii de catering pentru centre de 

conferințe; servicii de catering pentru case de oaspeți; servicii de catering pentru săli spații special 

amenajate pentru expoziții; servicii de restaurant și bar; furnizare de alimente și băuturi în restaurante 

și baruri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                           
 



E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2020 05418 din 03.04.2020, publicat în data de

10.08.2020, clasificarea corectă a serviciilor este:

Clasa 41 - Educație   instruire   divertisment   activități sportive și culturale.

Clasa 43 - Servicii de cazare temporară.


