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Cereri Mărci publicate în 14/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09241 07/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL STIU

2 M 2019 09242 07/01/2020 SC ALEPH MEDIA SRL ALEPH PRO

3 M 2020 00004 07/01/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL CORPHYT

4 M 2020 00005 07/01/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL VENOFORT

5 M 2020 00006 07/01/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL MULLEIN OIL

6 M 2020 00007 07/01/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL SINUTROL

7 M 2020 00008 07/01/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL VITATUSSIN

8 M 2020 00029 07/01/2020 PUȘCAȘ COMPLEX SRL COLIVA Cunoscută înainte a fi
faimoasă

9 M 2020 00030 07/01/2020 MADRIO PAUL ŢICĂ
COSMIN STÂNGACIU

THE BOOK OF EXCELLENCE

10 M 2020 00031 07/01/2020 S.C. CONS IT CIORT CRISTINA
S.R.L.

HASHTAG DEV You define, we
develop

11 M 2020 00032 07/01/2020 DUMITRU DUMITRESCU MEBO MOIST EXPOSED BURN
OINTMENT

12 M 2020 00033 07/01/2020 S.C. GICO&VICO S.R.L.

13 M 2020 00034 07/01/2020 S.C. GICO&VICO S.R.L.

14 M 2020 00035 07/01/2020 GABRIEL - LUCIAN
DRĂGOIANU

KINETO MASTER

15 M 2020 00036 07/01/2020 ARTEMISIA-BELLADONNA SRL L'Arlésienne

16 M 2020 00037 07/01/2020 SC PT VICMED SRL OFFICE PUB

17 M 2020 00038 07/01/2020 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

George Protect

18 M 2020 00039 07/01/2020 BEART ADVERTISING SRL GHIZBI.RO

19 M 2020 00040 07/01/2020 WOODENBOX DECOR SRL woodenbox

20 M 2020 00041 07/01/2020 LAURENTIU DANIEL
MUNTEANU

Activ Imob CASĂ te bucuri

21 M 2020 00042 07/01/2020 Dinu-Ștefan Rusu CODINGSHADOWS LIVE TO
CODE.CODE TO LIVE.

22 M 2020 00043 07/01/2020 CHERECHEŞ CORIN-CRISTIAN Alianţa Pentru Maramureş!

23 M 2020 00044 07/01/2020 CARMEN MITU Curtea cu mure

24 M 2020 00045 07/01/2020 MARIANA GHINDARU
RICHI-CĂTĂLIN GHINDARU

KAPSALON
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 00046 07/01/2020 REMUS RADOI ROMANIA MADE
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(210) M 2019 09241
(151) 07/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
STIU

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate: închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, proiectarea de materiale publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, servicii
de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de

concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment tv,
distribuţie de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie: tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────

(210) M 2019 09242
(151) 07/01/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ALEPH PRO

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate: închirierea spaţiului
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publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, proiectarea de materiale publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, servicii
de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de televiziune,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment tv,
distribuţie de filme, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, dublări, informaţii
despre educaţie: tehnoredactare computerizată
electronică, informaţii despre divertisment,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescarcabile, prin servicii
video la cerere, microfilmare, servicii de studiouri
de film, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio

şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────

(210) M 2020 00004
(151) 07/01/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
CORPHYT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
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.

───────

(210) M 2020 00005
(151) 07/01/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
VENOFORT

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

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
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pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 00006
(151) 07/01/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
MULLEIN OIL

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

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.

───────

(210) M 2020 00007
(151) 07/01/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
SINUTROL

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

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.

───────

(210) M 2020 00008
(151) 07/01/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL, ŞOS.

ZALAULUI F.N., JUDEŢUL CLUJ,
RADAIA, 407059, CLUJ, ROMANIA

(540)
VITATUSSIN

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

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.

───────

(210) M 2020 00029
(151) 07/01/2020
(732) PUȘCAȘ COMPLEX SRL,

COMUNA CEFA NR. 20, JUDEŢ
BIHOR, SAT ATEAŞ, BIHOR,
ROMANIA

(540)
COLIVA Cunoscută
înainte a fi faimoasă

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină 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).

───────
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(210) M 2020 00030
(151) 07/01/2020
(732) MADRIO PAUL ŢICĂ , ŞOS.

PANTELIMON NR. 235, BL. 67, SC.
B, AP. 96, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 021604 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSMIN STÂNGACIU, STR.
MARULUI NR. 121 H, AP. 1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
THE BOOK OF EXCELLENCE

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

───────

(210) M 2020 00031
(151) 07/01/2020
(732) S.C. CONS IT CIORT CRISTINA

S.R.L., BD. DIMITRIE CANTEMIR
NR. 21, BL. 4, SC. C, ET. 5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

HASHTAG DEV You
define, we develop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.16; 24.17.25; 24.15.01;
26.11.02

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

clase:
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).

───────
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(210) M 2020 00032
(151) 07/01/2020
(732) DUMITRU DUMITRESCU, CAL.

MOROIENI NR. 8, JUD. PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
MEBO MOIST EXPOSED

BURN OINTMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 00033
(151) 07/01/2020
(732) S.C. GICO&VICO S.R.L., STR. IL.

CARAGIALE NR. 60, CAMERA
2, SAT BRANESTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BRANESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.24; 03.05.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben, crem, roz

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

26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

───────
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(210) M 2020 00034
(151) 07/01/2020
(732) S.C. GICO&VICO S.R.L., STR. IL.

CARAGIALE NR. 60, CAMERA
2, SAT BRANESTI, JUD. ILFOV,
COMUNA BRANESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.24; 03.05.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben, crem, roz

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

26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2020 00035
(151) 07/01/2020
(732) GABRIEL - LUCIAN DRĂGOIANU,

STR. DREPTĂŢII NR. 20, BL.
E5, SC. 4, AP. 56, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KINETO MASTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.03; 02.01.08

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 00036
(151) 07/01/2020
(732) ARTEMISIA-BELLADONNA SRL,

STR. SILISTRA NR. 8, BL. A36,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300329, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

L'Arlésienne

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01;
29.01.06

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 179-13
C)

(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.

───────

(210) M 2020 00037
(151) 07/01/2020
(732) SC PT VICMED SRL, BD.

INDEPENDENŢEI NR. 21,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
OFFICE PUB

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210) M 2020 00038
(151) 07/01/2020
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., CALEA VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3

, BUCURESTI, 030023,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
George Protect

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2020 00039
(151) 07/01/2020
(732) BEART ADVERTISING SRL,

INTR. SECTORULUI NR. 5, AP.
7, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GHIZBI.RO

(531) Clasificare Viena: 19.03.01; 19.03.03;
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
106-7C), carămiziu (Pantone 48-14C),
alb

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.

───────

(210) M 2020 00040
(151) 07/01/2020
(732) WOODENBOX DECOR SRL, STR.

NARCISELOR NR. 28A, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

woodenbox

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.03

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

42. Proiectarea de decorațiuni interioare.
───────

(210) M 2020 00041
(151) 07/01/2020
(732) LAURENTIU DANIEL MUNTEANU,

STR. SMARDAN NR. 28, BL. C3,
SC. B, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Activ Imob CASĂ te bucuri

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.11.10;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
36. Servicii imobiliare.

───────

(210) M 2020 00042
(151) 07/01/2020
(732) Dinu-Ștefan Rusu, STR.

NAZARCEA NR. 89, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013033,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CODINGSHADOWS LIVE
TO CODE.CODE TO LIVE.

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb
(HEX=#FFFFFF), negru
(HEX=#000000), albastru
(HEX=#00FFFF)

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

9. Aplicații software, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
bancar, software colaborativ, software științific,
software electromecanic, software de compilare,
software pentru editare, software de simulare,
software pentru studenți, platforme de software
colaborative (software), software pentru
divertisment, aplicaţii software descărcabile,
software pentru profesori, software de pregatire,
software pentru reportare, software de referință,
software de reprezentare tabelară, software
CAD-CAM, software pentru testare.
41. Educație, instruire, divertisment.
42. Consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (IT),
programare pentru calculatoare, programare
de software educativ, programare de pagini
web, programare de pagini web personalizate,
programare de animații pe calculator, dezvoltare
software, programare și implementare, cercetare
privind programarea pe calculator, consultanță
tehnică privind programarea calculatoarelor,
servicii științifice de programare de calculatoare,
programare de programe pentru procesarea
datelor, programare de software pentru jocuri
video, programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru
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gestionarea inventarului, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, furnizare
de informații privind programarea informatică,
consultanță în materie de programare pe
calculator, servicii de programare de software de
calculator.

───────

(210) M 2020 00043
(151) 07/01/2020
(732) CHERECHEŞ CORIN-CRISTIAN,

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR.
15, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
Alianţa Pentru Maramureş!

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 00044
(151) 07/01/2020
(732) CARMEN MITU, STR. HORIA

NR. 487D, JUDETUL BRASOV,
PURCARENI, 507222, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Curtea cu mure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.

───────

(210) M 2020 00045
(151) 07/01/2020
(732) MARIANA GHINDARU, STR. IRIC-

ULUI NR. 6, JUDETUL BRASOV,
COLONIA BOD, BRAȘOV,
ROMANIA
RICHI-CĂTĂLIN GHINDARU,
STR. IRIC-ULUI NR. 6, JUDETUL
BRASOV, COLONIA BOD,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
KAPSALON

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată, clătite, prăjiturele, plăcinte,
budinci, tarte.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii de bar,
servicii oferite de snack-bar-uri, servicii oferite
de cantine, servicii de catering de alimente şi
băuturi.

───────

(210) M 2020 00046
(151) 07/01/2020
(732) REMUS RADOI, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 10,
JUDETUL OLT, REDEA, OLT,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

ROMANIA MADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.17.25;
26.01.01; 01.01.01

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

(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.
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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
oferite de supermarket.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────



 
ERATĂ 

 
 
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare 

M2019/009180, înregistrată în data de 23.12.2019 şi 
publicată în data de 30.12.2019, deoarece taxele de 
publicare şi înregistrare nu au intrat în contul OSIM. 



Erată     Referitor la depozitul M 2019  09247 din 30.12.2019, publicat în data de 06.01.2020, cererea de înregistrare se scoate de la publicare deoarece taxa de înregistrare şi publicare nu a intrat în contul OSIM.  



Erată 
    Referitor la depozitul M 2019 09116 din 20.12.2019, numele corect al 
solicitantului este:  Guangzhou Hanma Automation Control Equipment Co., Ltd.  


