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Cereri Mărci publicate în 27/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00449 09/03/2020 VIAȚA ÎN ARMONIE SRL Maiestuozitate

2 M 2020 01418 06/03/2020 ALEXANDRU DOAGA CICLO EASY BIKING

3 M 2020 01682 09/03/2020 HELLO PIZZA SRL Hello Pizza 2018

4 M 2020 01882 09/03/2020 CRINA-NICOLETA BETEGH LILYN

5 M 2020 01883 09/03/2020 ANDREEA DRAGNE KA design international

6 M 2020 01884 09/03/2020 SC HOME & OFFICES GLASS
DESIGN SRL

GLASS DESIGN

7 M 2020 01885 09/03/2020 MĂDĂLIN SECARĂ tesal

8 M 2020 01886 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Olla

9 M 2020 01887 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Mona

10 M 2020 01888 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Fruttia

11 M 2020 01889 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

100% INGREDIENTE
NATURALE FAVORIT BREWED
WITH 100% NATURAL
INGREDIENTS BERE BLONDA
PASTEURIZATA

12 M 2020 01890 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

FABRICATĂ DUPA O REȚETĂ
ORIGINALĂ GERMANĂ
BÜRGER Premium Pils
ORIGINAL BERE BLONDĂ
PASTEURIZATĂ ORIGINAL
PREMIUM QUALITY

13 M 2020 01891 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

REGAL

14 M 2020 01892 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Naty

15 M 2020 01893 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Viva

16 M 2020 01894 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

RIENI TĂRIE DE BIHOR

17 M 2020 01895 09/03/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

SCANDIC VODKA

18 M 2020 01896 09/03/2020 DEVENIRE SI SCHIMBARE SRL clinica de fericire

19 M 2020 01897 09/03/2020 GRIGORE MICLĂUŞ tuburiaparate
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 01898 09/03/2020 S.C. CRISTAL MUSIC S.R.L. CRISTAL HOUSE

21 M 2020 01899 09/03/2020 GIANINA-MIHAELA SUFLET
ANA-MARIA DODAN

BUN LA TOATE Vă face de toate

22 M 2020 01900 09/03/2020 NATURAL HEALTH SRL R ROKADALIFE

23 M 2020 01901 09/03/2020 ZABIB LATINO SRL Pasos

24 M 2020 01902 09/03/2020 APOS-NEAG GOURMET SRL MOŞ ION

25 M 2020 01903 09/03/2020 RAZVAN-MARIAN JIANU Brandoteca - biblioteca
brandurilor romanesti

26 M 2020 01904 09/03/2020 CRISMAIR TRADE SRL GENERAL INSTAL TERMICE
SANITARE CANALIZARE

27 M 2020 01905 09/03/2020 CRISMAIR TRADE SRL SPARTAN by MAIR

28 M 2020 01906 09/03/2020 CRISMAIR TRADE SRL MAIR CALITATE DE
ÎNCREDERE

29 M 2020 01907 09/03/2020 CODEVALLEY SRL Re.ro

30 M 2020 01908 09/03/2020 ADRIAN IACOBESCU ABCOR

31 M 2020 01909 09/03/2020 PAUL OLTEANU MIND ARCHITECT by Paul
Olteanu

32 M 2020 01910 09/03/2020 VITISIM COTEȘTI S.R.L. PANDORA CRAMA COTEȘTI

33 M 2020 01911 09/03/2020 SC AUSTRAL TRADE SRL AUSTRAL TOTUL PENTRU
BIROUL TAU

34 M 2020 01912 09/03/2020 SC AUSTRAL TRADE SRL TOTUL PENTRU BIROUL TAU

35 M 2020 01913 09/03/2020 URSUS BREWERIES SA URSUS LAMAIE 1.9% ALCOOL

36 M 2020 01914 09/03/2020 SC URSUS BREWERIES SA URSUS COOLER LAMAIE
FARA ALCOOL

37 M 2020 01915 09/03/2020 SC URSUS BREWERIES SA URSUS COOLER CIRESE
FARA ALCOOL

38 M 2020 01916 09/03/2020 URSUS BREWERIES S.A URSUS COOLER GREPFRUIT
FARA ALCOOL

39 M 2020 01917 09/03/2020 ETO SOFTWARE SRL Lex Program Legislativ

40 M 2020 01918 09/03/2020 SC VINEX MURFATLAR SRL POEM TO OVIDIU

41 M 2020 01919 09/03/2020 SC VINEX MURFATLAR SRL DAIMA

42 M 2020 01920 09/03/2020 VINEX MURFATLAR SRL SOARE

43 M 2020 01921 09/03/2020 Wink Network SRL tranzy
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(210) M 2020 00449
(151) 09/03/2020
(732) VIAȚA ÎN ARMONIE SRL, STR.

MOLIDULUI NR. 9, BL. B14, SC.
A, AP. 9, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500288, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Maiestuozitate

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Imprimare serigrafică, servicii de broderie
efectuate direct pe ţesături, imprimare grafică pe
diverse obiecte de decor interior, aşternuturi.

───────

(210) M 2020 01418
(151) 06/03/2020
(732) ALEXANDRU DOAGA, STR. ION

MINULESCU NR. 15, JUD. ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CICLO EASY BIKING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

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

39. Închirieri de biciclete.
───────

(210) M 2020 01682
(151) 09/03/2020
(732) HELLO PIZZA SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 1A, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hello Pizza 2018

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 08.05.25;
05.09.24; 24.09.03; 24.09.05; 05.05.20;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.11; 27.07.01

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

29. Salate aperitiv, vegetale, salate de fructe,
salate de legume, salate de cartofi, salate
cu carne de pasăre, salate de legume gata
tăiate, Mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri pe bază de pește,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, hamburgeri de carne, produse
din carne preparate, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), produse din
carne de miel, feluri de mâncare preparate din
carne, gustări pe bază de carne, supe și baze
de supă, extracte din carne, salate preparate pe
bază de legume, fructe, carne.
30. Salată de macaroane, tabbouleh (salată
libaneză), salată de orez, creme de salată,
sandvișuri care conțin salată, sosuri de salată
care conțin smântână, pizza, pizza (preparată),
pizza conservată, pizza congelată, sosuri pentru
pizza, blaturi de pizza, blat de pizza, blaturi de
pizza coapte în prealabil, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, paste alimentare (aluaturi),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2020

paste alimentare proaspete, sos pentru paste,
paste făinoase alimentare, conserve de paste,
paste făinoase umplute, paste din grâu integral,
paste făinoase gata-preparate, paste cu legume
(sosuri), paste care conțin ouă, Sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște, cu
excepția celor pe bază de legume, sandvișuri
cu carne, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
crenvurști, sandviș din brânză topită, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care
conțin carne de vită tocată., paste făinoase gata-
preparate.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, servicii hoteliere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2020 01882
(151) 09/03/2020
(732) CRINA-NICOLETA BETEGH, STR.

CEAIKOVSKI NR. 16, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LILYN

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.18

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.

18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────

(210) M 2020 01883
(151) 09/03/2020
(732) ANDREEA DRAGNE, STR.

COSTACHE SIBICEANU NR. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KA design international

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
constituire baze de date, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, optimizarea traficului pe site, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de informare a afacerilor prin intermediul
unui site web, servicii de informare a clienților și
consultanță de afaceri (magazin de consultanță
pentru clienți), servicii de asistență pentru
management comercial sau industrial, servicii
web vânzare cu amănuntul și / sau en-gros,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere comercială.

───────
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(210) M 2020 01884
(151) 09/03/2020
(732) SC HOME & OFFICES GLASS

DESIGN SRL, ȘOS. OLTENIȚEI
NR. 181, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GLASS DESIGN

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, ferestre
din PVC, ferestre și uși nemetalice, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
conducte rigide nemetalice pentru construcție,
profiluri nemetalice pentru ferestre și uși, șine
nemetalice pentru sticlă, conducte nemetalice
pentru evacuare, obloane nemetalice, rame
de ferestre (nemetalice), cornișe și șipci de
margine, nu din metal, jaluzele nemetalice,
balustrade nemetalice, pardoseli nemetalice,
copertine din materiale nemetalice, ferestre
din PVC, sticlă pentru construcții, uși, pereți,
panouri, acoperișuri, fațade din sticlă, elemente
structurale din sticlă, sticlă de geam (nemetalice)
cu proprietăți ignifuge, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, panouri din sticlă pentru construcția
de clădiri, plăci de sticlă folosite în construcții,
geamuri pentru ferestre, geamuri din sticlă
pentru construcții.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă și mobilier
din sticlă, uși din sticlă pentru mobilier, scări și
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a produselor din clasele 19 și 20 (exceptând

transportul acestora) perrnițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2020 01885
(151) 09/03/2020
(732) MĂDĂLIN SECARĂ, SOS.

OLTENIȚEI NR. 57, BL. 8, SC.
A, ETJ. 9, AP. 39, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

tesal

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.11

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
326C)

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01886
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Olla

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro, negru, alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01887
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Mona

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

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb,
albastru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01888
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Fruttia

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, roșu, verde
deschis, verde închis, galben

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate și gatite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, prroduse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01889
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

100% INGREDIENTE
NATURALE FAVORIT
BREWED WITH 100%

NATURAL INGREDIENTS
BERE BLONDA
PASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 05.07.02;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.02.01;
27.07.01; 29.01.12

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

clase:
33. Bere.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01890
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FABRICATĂ DUPA O REȚETĂ
ORIGINALĂ GERMANĂ
BÜRGER Premium Pils

ORIGINAL BERE BLONDĂ
PASTEURIZATĂ ORIGINAL

PREMIUM QUALITY

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 05.07.01;
25.01.18; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, alb, galben
deschis, galben închis, negru

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

32. Bere.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01891
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

REGAL

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben
deschis, galben închis, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32.  Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01892
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Naty

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01893
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Viva

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13; 26.13.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2020 01894
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RIENI TĂRIE DE BIHOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01895
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SCANDIC VODKA

(531) Clasificare Viena: 26.04.12; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin, roşu

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01896
(151) 09/03/2020
(732) DEVENIRE SI SCHIMBARE SRL,

STR. BUZOENI NR. 16, BL. M 38,
AP. 13, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

clinica de fericire

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de psihologie, servicii de psihiatrie,
servicii de terapie, servicii de terapie a vocii și de
logopedie, terapie logopedă, servicii de îngrijire
mentală, servicii oferite de centre de sănătate
mentală.

───────
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(210) M 2020 01897
(151) 09/03/2020
(732) GRIGORE MICLĂUŞ, STR.

AMAŢIULUI NR. 47, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

tuburiaparate

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 26.11.07;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de 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).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01898
(151) 09/03/2020
(732) S.C. CRISTAL MUSIC S.R.L., STR.

ANA IPATESCU NR. 25, COMUNA
DOBROEŞTI, JUD. ILFOV, SAT
DOBROEŞTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CRISTAL HOUSE

(531) Clasificare Viena: 07.01.14; 07.01.24;
07.01.25; 17.02.02; 27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
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pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01899
(151) 09/03/2020
(732) GIANINA-MIHAELA SUFLET,

COMUNA DELESTI, JUD. VASLUI,
SAT ALBESTI, VASLUI, ROMANIA
ANA-MARIA DODAN, STR.
DIMITRIE BOLINTINEANU, BL.
433, SC. B, AP. 19, JUD. VASLUI,
SAT ALBESTI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)

BUN LA TOATE
Vă face de toate

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.04

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (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, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01900
(151) 09/03/2020
(732) NATURAL HEALTH SRL, STR.

TRIFOIULUI NR. 6, JUD. ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

R ROKADALIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04; 05.03.13; 05.03.14

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

32. Sucuri de fructe, suc de fructe, sucuri de
legume, smoothie-uri.

───────
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(210) M 2020 01901
(151) 09/03/2020
(732) ZABIB LATINO SRL, STR.

IMPARATUL TRAIAN NR. 27, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL.
2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011337, ROMANIA

(540)

Pasos

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.13

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2020 01902
(151) 09/03/2020
(732) APOS-NEAG GOURMET SRL,

STR.VIOLETELOR NR. 369, JUD.
VRANCEA, COMUNA OBREJIŢA,
SAT OBREJIŢA, VRANCEA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MOŞ ION

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante.

───────

(210) M 2020 01903
(151) 09/03/2020
(732) RAZVAN-MARIAN JIANU, STR.

LAMIITEI NR. 20, AP. 11, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
Brandoteca - biblioteca
brandurilor romanesti

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

35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, analiza evaluării privind
managementul afacerilor, furnizare de informații
privind managementul afacerilor, servicii de
analiză în managementul afacerilor, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate și marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, agenții de
publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste, organizarea de publicitate,
consultanță privind publicitatea, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii promoționale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate
directă prin poștă, servicii de publicitate politică,
promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de publicitate digitală, consultanță
privind publicitatea comercială, servicii de
publicitate și marketing, servicii de promovare
și publicitate, consultanță în publicitate și
marketing, publicitate radio și de televiziune,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
publicitate de exterior, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, servicii de editare de
publicitate, servicii de publicitate pentru arhitecți,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de publicitate pentru bijuterii, negociere de
contracte de publicitate, dezvoltare de
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conceptii de publicitate, servicii de reclamă și
publicitate, cercetare de piață pentru publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal,
furnizare de informații privind publicitatea,
compilare de statistici privind publicitatea,
servicii de cercetare privind publicitatea,
colectarea de informații privind publicitatea,
consultanță privind publicitatea în presă, servicii
de consultanță privind
publicitatea, servicii de asistență privind
publicitatea, difuzarea de date privind
publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță în afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, servicii de
publicitate și marketing online, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 01904
(151) 09/03/2020
(732) CRISMAIR TRADE SRL , STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 11,
JUDEŢUL BIHOR
, ORADEA, 410410, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GENERAL INSTAL TERMICE
SANITARE CANALIZARE

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#9b1b1f), galben (HEX=#fdb813)

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

11. Radiatoare termice pentru încălzirea
clădirilor, instalații sanitare, instalații pentru
umidificare, instalații

pentru gătit, instalații sanitare electrice, instalații
de încălzire, instalații pentru dezumidificare,
instalații
de climatizare, instalații de baie, instalații de
saună, instalații pentru toalete,
instalații de ventilare, vane (instalații sanitare),
instalații sanitare portabile, instalații de duș,
dușuri
(instalații de baie), instalații de încălzire centrală.
17. Izolații termice din elastomer flexibile.

───────

(210) M 2020 01905
(151) 09/03/2020
(732) CRISMAIR TRADE SRL , STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 11,
JUDEŢUL BIHOR
, ORADEA, 410410, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SPARTAN by MAIR

(531) Clasificare Viena: 04.05.21; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#e8142d), gri (HEX=#3c3c3c)

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalații de încălzire, instalații de
canalizare, instalații de
climatizare, instalații de baie, instalații de saună,
instalații pentru toalete, vane (instalații sanitare),
instalații de încălzire centrală, robinete (accesorii
pentru instalații), dușuri
(instalații de baie), instalații pentru încălzirea
aerului, conducte pentru instalații sanitare,
instalații pentru
purificarea aerului.
44. Închirierea de instalații sanitare.
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───────

(210) M 2020 01906
(151) 09/03/2020
(732) CRISMAIR TRADE SRL , STR.

GEORGE CĂLINESCU NR. 11,
JUDEŢUL BIHOR
, ORADEA, 410410, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MAIR CALITATE
DE ÎNCREDERE

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#c6281d),portocaliu
(HEX=#f2532b, HEX=#fd7e3b)

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

7. Instalații pentru drenarea subsolului.
9. Instalații de cabluri electrice.
11. Instalații sanitare, instalații pentru
umidificare, instalații pentru evaporare, instalații
de aerisire, instalații
pentru gătit, instalații sanitare electrice, instalații
de încălzire, instalații pentru dezumidificare,
instalații
de climatizare, instalații de canalizare, instalații
de baie, instalații de saună,
instalații pentru toalete, instalații pentru copt,
instalații de ventilare, vane (instalații sanitare),
instalații de
duș, instalații sanitare portabile, instalații de
iluminat, dușuri (instalații de baie), instalații
pentru
extragerea aerului, instalații de încălzire
centrală, conducte pentru instalații sanitare,
instalații pentru
recircularea aerului, instalații sanitare de baie.
37. Servicii de instalații frigorifice, servicii de
instalații electrice.

───────

(210) M 2020 01907
(151) 09/03/2020
(732) CODEVALLEY SRL, STR.

COLONIEI NR. 1268, JUDEŢUL
CLUJ, MIHAI VITEAZU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Re.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize
industriale, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de control şi
autentificare a calităţii, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2020

(210) M 2020 01908
(151) 09/03/2020
(732) ADRIAN IACOBESCU, BLD. IULIU

MANIU NR. 33, AP.1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

ABCOR

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 01909
(151) 09/03/2020
(732) PAUL OLTEANU, STR. SINĂII NR.

16, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, 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)

MIND ARCHITECT
by Paul Olteanu

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 05.01.05;
26.01.03; 26.01.14; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2020 01910
(151) 09/03/2020
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L.,

COMUNA COTEŞTI, JUDEŢ
VRANCEA, SAT BUDEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

PANDORA CRAMA COTEȘTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25

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

33. Vinuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01911
(151) 09/03/2020
(732) SC AUSTRAL TRADE SRL, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 20P,
PARTER, CAMERA NR.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 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)

AUSTRAL TOTUL
PENTRU BIROUL TAU

(531) Clasificare Viena: 03.05.15; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Produse din hârtie şi carton, hârtie,
carton, 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, caractere tipografice, clişee.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de agenţii de
import-export, publicitate şi reclamă în domeniu,
gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

───────
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(210) M 2020 01912
(151) 09/03/2020
(732) SC AUSTRAL TRADE SRL, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 20P,
PARTER, CAMERA NR.4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 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)
TOTUL PENTRU BIROUL TAU

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

16. Produse din hârtie şi carton, hârtie,
carton, 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, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 16 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de agenţii de
import-export, publicitate şi reclamă în domeniu,
gestionarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 01913
(151) 09/03/2020
(732) URSUS BREWERIES SA, ŞOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
URSUS LAMAIE
1.9% ALCOOL

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

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

───────

(210) M 2020 01914
(151) 09/03/2020
(732) SC URSUS BREWERIES SA,

ŞOS. PIPERA, NR. 43, CORP A,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
URSUS COOLER

LAMAIE FARA ALCOOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────
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(210) M 2020 01915
(151) 09/03/2020
(732) SC URSUS BREWERIES SA,

ŞOS. PIPERA, NR. 43, CORP A,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
URSUS COOLER

CIRESE FARA ALCOOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 01916
(151) 09/03/2020
(732) URSUS BREWERIES S.A, SOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
URSUS COOLER

GREPFRUIT FARA ALCOOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe,
siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 01917
(151) 09/03/2020
(732) ETO SOFTWARE SRL, STR.

BRADUL NR. 4, SC. B, AP. 10,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Lex Program Legislativ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de educație juridică.
42. Proiectare de programe de calculator,
dezvoltare de programe de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
consiliere juridică, furnizarea de informații
juridice.

───────

(210) M 2020 01918
(151) 09/03/2020
(732) SC VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDUSTRIAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI, 144, BL. SR2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)
POEM TO OVIDIU



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/03/2020

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinurilor.

───────

(210) M 2020 01919
(151) 09/03/2020
(732) SC VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CERNAVODĂ,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDUSTRIAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI, 144, BL. SR2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

(540)
DAIMA

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinurilor.

───────

(210) M 2020 01920
(151) 09/03/2020
(732) VINEX MURFATLAR SRL, STR.

FAGETULUI NR. 144, BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
SOARE

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 01921
(151) 09/03/2020
(732) Wink Network SRL, STR. DR.

EMIL SAVINI NR. 3A, BL. J4, SC.
2, ET. 2, AP. 1, CAM. 2, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

tranzy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(591) Culori revendicate:mov (HEX

#A53692), roz (HEX #EC3539), alb,
negru

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

9. Programe şi software de calculator pentru
strângerea, compilarea, prelucrarea, transmisia
şi distribuirea de date pentru sisteme de
poziţionare globală (GPS) destinate utilizării în
dispozitive fixe, mobile şi de buzunar, baze de
date electronice cu informaţii despre drumuri,
geografice, despre hărţi, despre linii de transport
public, informaţii despre rute de transport
public, orare şi programe despre transport
public şi alte informaţii despre transport public
înregistrate pe suporturi media de calculator,
software de navigaţie pentru calcularea şi
afişarea rutelor, sisteme de navigaţie pentru
transport public cu afişaje pentru hărţi digitale
interactive, instrucţiuni interactive şi informaţii
generate de utilizatori Software de calculator
social interactiv pentru extragerea şi afişarea
informaţiilor despre transport public, navigaţie,
geografice, despre hărţi şi călătorie, software de
calculator interactiv care permite schimbul de
informatii intre utilizatori, software de calculator
social interactiv pentru a permite transmisia de
informaţii despre transport public, cartografice,
de navigaţie, despre trafic, rute şi despre
puncte de interes la reţele de telecomunicaţii,
telefoane celulare, dispozitive de navigaţie şi alte
dispozitive de buzunar.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate, marketing și promovarea
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bunurilor și serviciilor altora prin intermediul
mijloacelor electronice și al unei rețele globale de
calculatoare.
38. Servicii de transmisie şi recepţie a datelor
cu ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii, schimb
electronic de date şi grafice accesibile în reţele
de calculatoare şi telecomunicaţii, servicii de
buletine informative electronice.
39. Furnizarea de informaţii despre transportul
public, urmărirea de vehicule, vehicule pentru
transport public şi pasageri folosind dispozitive
fixe, dispozitive mobile, dispozitive de mână
sau prin sisteme de poziţionare globală
(GPS), servicii de asistenţă online cu privire
la urmărirea orarelor şi traseelor liniilor de
transport, furnizarea de informaţii despre servicii
de călătorie şi transport public, furnizarea, în
reţele de calculatoare şi de date, de rute
interactive şi online sociale pentru călătorii
care folosesc transportul public, furnizare de
informaţii rutiere, geografice, despre călătoria cu
transportul public, cartografice, pentru navigaţie,
despre trafic şi puncte de interes în reţele
de telecomunicaţii, pe telefoane celulare, pe
dispozitive de
buzunar şi pe dispozitive de navigaţie fără fir
furnizarea unei baze de date online interactive cu
linii, orare şi servicii de transport public, informaţii
despre drumuri, geografice, despre călătorie cu
transportul public, cartografice, pentru navigaţie,
despre trafic şi puncte de interes.
42. Dezvoltarea de algoritmi şi de metode
de calcul pentru prelucrarea şi optimizarea
datelor despre navigaţie şi călătorie, dezvoltare
de algoritmi şi de metode de calcul pentru
prelucrarea şi optimizarea datelor primite de la
sisteme de poziţionare globală (GPS) şi reţele de
comunicaţii, dezvoltare de software de calculator
în domeniul navigaţiei şi planificării rutelor,
găzduire de facilităţi online, pentru alte persoane,
pentru conducerea discuţiilor interactive.

───────


