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Cereri Mărci publicate în 09/05/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 02887 02/05/2019 SC BUSINESS PROFESIONAL

DISTRIBUTION SRL
TFC TASTY TASTY FOOD &
CAFE

2 M 2019 03306 02/05/2019 SECRETUL DOMNITEI IQ
NUTRI LINE SRL

M feedme smart

3 M 2019 03308 02/05/2019 ADRIAN-CSABA DEMETER
CHRISTINE DEMETER

aha EDU

4 M 2019 03309 02/05/2019 LIGIA-STEFANIA ILIE VEXIO Online, mereu mai ieftin!

5 M 2019 03310 02/05/2019 ATELIER CELEBRO SRL CELEBRO

6 M 2019 03311 02/05/2019 STEGARIU F. FLORIN P.F.A. REVERIA

7 M 2019 03313 02/05/2019 ALEXANDRU ŞICLOVAN PITSTOPS

8 M 2019 03314 02/05/2019 E. I. du Pont de Nemours and
Company

VAREON

9 M 2019 03316 02/05/2019 SC VAGNEZIAS SRL PIZZERIA DELICIOSA
DELICISIMA * DELICIA *
DELICIUS * DELICIOSA
PREMIUM * DELICATA DE
POST * DELICIOSA

10 M 2019 03317 02/05/2019 SC BONVILLA INT. SRL Ferma Bonvilla

11 M 2019 03318 02/05/2019 TOPANEL PRODUCTION
PANELS SA

THERMOTOP warehouse
system

12 M 2019 03319 02/05/2019 S.C. NEXTDIGITAL S.R.L. Certified Design Sprint

13 M 2019 03320 02/05/2019 Merck KGaA CARIVOK

14 M 2019 03321 02/05/2019 Merck KGaA RIVCARA

15 M 2019 03322 02/05/2019 Merck KGaA THROMIVAR

16 M 2019 03323 02/05/2019 IULIAN CONSTANTIN MAXIM PLAVIA

17 M 2019 03324 02/05/2019 RADIO GUERRILLA SRL BINILI ÎNVINGE

18 M 2019 03325 02/05/2019 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

Internet City

19 M 2019 03326 02/05/2019 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

Design Quarter

20 M 2019 03327 02/05/2019 GENESIS PROPERTY
INTERNATIONAL SA

Design District

21 M 2019 03328 02/05/2019 OANA ENE LEI PARALEI
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(210) M 2019 02887
(151) 02/05/2019
(732) SC BUSINESS PROFESIONAL

DISTRIBUTION SRL, STR.
DRUMUL NEGRU NR. 13E, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TFC TASTY TASTY
FOOD & CAFE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 24.17.25; 02.09.10;
02.01.23; 02.03.23

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

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 03306
(151) 02/05/2019
(732) SECRETUL DOMNITEI IQ NUTRI

LINE SRL, STR. HOREA NR.
3, CAMERA 309, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400174, CLUJ,
ROMANIA

(540)

M feedme smart

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#006837), maro închis, alb
(HEX=#FFFFFF)

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

9. Programe pentru transmiterea la distanța a
datelor, sunetelor și imaginilor.
38. Furnizarea accesului și închirierea accesului
la baze de date on-line, furnizarea de mesaje,
date și servicii în rețele de informații, furnizare
de facilități pentru transmiterea de date între
computere.

───────
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(210) M 2019 03308
(151) 02/05/2019
(732) ADRIAN-CSABA DEMETER,

STR. 23 AUGUST NR. 79A,
BL. MERIDIAN, ET. 3, AP. 22,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
CHRISTINE DEMETER, STR. 23
AUGUST NR. 79A, BL. MERIDIAN,
ET. 3, AP. 22, JUD. ILFOV,
OTOPENI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

aha EDU

(531) Clasificare Viena: 13.01.17; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

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

───────

(210) M 2019 03309
(151) 02/05/2019
(732) LIGIA-STEFANIA ILIE, ALEEA

MARIUS EMANOIL BUTEICĂ NR.
6, BL. 72, SC. 1, AP. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VEXIO Online,
mereu mai ieftin!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
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procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 03310
(151) 02/05/2019
(732) ATELIER CELEBRO SRL, STR.

NICOLAE N. TONITZA NR. 16,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

CELEBRO

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

clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 03311
(151) 02/05/2019
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A.,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGRONOM STRUNGA, O
CAMERA, JUD. IAŞI, COM.
STRUNGA, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)
REVERIA

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor

───────
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(210) M 2019 03313
(151) 02/05/2019
(732) ALEXANDRU ŞICLOVAN , BD.

INDEPENDENŢEI NR. 19, BL. B1-5,
SC. TR. 3, ET. 7, AP. 26, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU, STR. TUTEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)
PITSTOPS

(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,
toate în domeniul sporturilor auto-moto.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, toate în
domeniul sporturilor auto-moto.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, toate
în domeniul sporturilor auto-moto.

───────

(210) M 2019 03314
(151) 02/05/2019
(732) E. I. du Pont de Nemours and

Company, CENTRE ROAD
974, CHESTNUT RUN PLAZA,
DE, WILMINGTON , 19805,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
VAREON

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

5. Fungicide de uz agricol.
───────

(210) M 2019 03316
(151) 02/05/2019
(732) SC VAGNEZIAS SRL, CALEA

MUNTENIEI NR. 35, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA DELICIOSA
DELICISIMA * DELICIA *
DELICIUS * DELICIOSA
PREMIUM * DELICATA
DE POST * DELICIOSA

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 26.01.01;
26.11.03; 05.03.15; 05.09.01; 05.09.06;
05.09.17; 08.05.01; 05.11.05; 05.07.19;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

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

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și produse de cofetărie, glazuri
comestibile, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente).

───────
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(210) M 2019 03317
(151) 02/05/2019
(732) SC BONVILLA INT. SRL, COMUNA

SCORTOASA, JUDEȚUL BUZĂU,
SAT GURA VAI, BUZĂU, ROMANIA

(540)

Ferma Bonvilla

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 03.04.11;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2019 03318
(151) 02/05/2019
(732) TOPANEL PRODUCTION

PANELS SA, STR. UZINEI NR.
63, STOLNICENI, RM. VÂLCEA,
JUD. VÂLCEA, RO, ., VALCEA,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)

THERMOTOP
warehouse system

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele acestora, materiale
de construcții metalice, construcții metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri și fire metalice neelectrice, fierărie,
articole mici din metal, țevi și tuburi metalice,
seifuri, produse metalice, minereuri.
19. Materiale de construcții nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
asfalt, smoală și bitum, construcții nemetalice
transportabile, monumente (cu excepția celor din
metal).
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei,
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2019 03319
(151) 02/05/2019
(732) S.C. NEXTDIGITAL S.R.L., STR.

STUPARILOR NR. 63, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ŞI TRANSFER
TEHNOLOGIC STOIAN IOAN,
BDUL REPUBLICII, BL. 46, SC.
C, AP. 35, ROMAN, 611127,
ROMANIA

(540)
Certified Design Sprint

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

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

───────
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(210) M 2019 03320
(151) 02/05/2019
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250,, 64293 DARMSTADT,
GERMANY, GERMANIA

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

(540)
CARIVOK

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

5. Produse/preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2019 03321
(151) 02/05/2019
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250,, 64293 DARMSTADT,
GERMANY, GERMANIA

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

(540)
RIVCARA

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

5. Produse/preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2019 03322
(151) 02/05/2019
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250,, 64293 DARMSTADT,
GERMANY, GERMANIA

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

(540)
THROMIVAR

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

5. Produse/preparate farmaceutice.
───────

(210) M 2019 03323
(151) 02/05/2019
(732) IULIAN CONSTANTIN MAXIM,

COM. BLEJOI NR. 781C, JUD.
PRAHOVA, SAT PLOIEŞTIORI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PLAVIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.24;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2019 03324
(151) 02/05/2019
(732) RADIO GUERRILLA SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 213, CAMERA
1, BL. 21A, SC. 1, ET. 2, AP.
20, 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)
BINILI ÎNVINGE

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

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranti, nuantatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, aparate de ras.

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optica, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, dispozitive de
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Bijuterii, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16. Publicaţii tipărite, 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.
18. Genţi, poşete, borsete, bagaje şi genţi
de transport, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gatit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculitelor, cutitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrata sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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27. Covoare, carpete, preşuri (covorase) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
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).
31. Fructe şi legume proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieti şi seminţe pentru plantare,
hrană şi băuturi pentru animale.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Ţigări şi trabucuri, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de

cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de reţele de socializare online.

───────

(210) M 2019 03325
(151) 02/05/2019
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA, BD.
PRECIZIEI NR. 24, CLĂDIREA
C1-PAVILION ADMINISTRATIV,
ET. 1, BIROUL NR. 8, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Internet City

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2019 03326
(151) 02/05/2019
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA, BD.
PRECIZIEI NR. 24, CLĂDIREA
C1 - PAVILION ADMINISTRATIV,
ET. 1, BIROUL NR. 8, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Design Quarter

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2019 03327
(151) 02/05/2019
(732) GENESIS PROPERTY

INTERNATIONAL SA, BD.
PRECIZIEI NR. 24, CLĂDIREA
C1 - PAVILION ADMINISTRATIV,
ET. 1, BIROUL NR. 8, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Design District

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale., Educaţie, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2019 03328
(151) 02/05/2019
(732) OANA ENE, STR. BUNA VESTIRE

NR. 120, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEI PARALEI

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

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

───────


