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Cereri Mărci publicate în 19/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01585 12/06/2020 CENTRUL IT PENTRU STIINTA

SI TEHNOLOGIE SRL
INCARE

2 M 2020 02093 12/06/2020 HUTA SLAVIA SRL HUTA

3 M 2020 02870 12/06/2020 SC ICEBURG DISTRIBUTIE
SRL

UCENICUL

4 M 2020 03912 12/06/2020 CORINA ECATERINA HACHEM BIA

5 M 2020 03913 12/06/2020 SC HAB FAMILY SRL rounelte.ro

6 M 2020 03914 12/06/2020 SC VINALCOOL SA PROTOCOL

7 M 2020 03915 12/06/2020 SC VINALCOOL SA CATHARSIS

8 M 2020 03916 12/06/2020 ASOCIATIA EUROPEANA
DE HIPNO-ACUPUNCTURA,
HIPNO-AURICULO-
ACUPUNCTURA SI HIPNO-
AURICULO-TERAPIE

AEHA

9 M 2020 03917 12/06/2020 BASIL NORD ART SRL ATELIERUL DE FRUMOS
SPAȚIU PENTRU EDUCARE
ARTISTICĂ

10 M 2020 03918 12/06/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Omega-3 1000 mg EPA
180 mg DHA 120 mg

11 M 2020 03919 12/06/2020 S.C. PLAYZONE CONCEPT
S.R.L.

playzone concept

12 M 2020 03920 12/06/2020 Jim Beam Brands Co. KNOB CREEK

13 M 2020 03921 12/06/2020 S.C. EURO CONS SERGAL
S.R.L.

PLAZZA EVENTS

14 M 2020 03922 12/06/2020 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
AEROSPATIALA ELIE
CARAFOLI I.N.C.A.S.
BUCUREŞTI

INCAS

15 M 2020 03923 12/06/2020 STAR MEDIA ADVERTISING
SRL

AMONDIA

16 M 2020 03924 12/06/2020 AEK JOBS SRL EKA HOLDINGS

17 M 2020 03925 12/06/2020 ANDREI DIACONU FORME PERSONALIZATE

18 M 2020 03926 12/06/2020 SC BONITO ORIGINAL SRL BONISSIMO

19 M 2020 03927 12/06/2020 SC BONITO ORIGINAL SRL TURK SHAORMA

20 M 2020 03928 12/06/2020 TOTAL TECHNOLOGIES SRL TOTAL Technologies
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 03929 12/06/2020 SC BONITO ORIGINAL SRL DRAGON WOK

22 M 2020 03930 12/06/2020 SC BONITO ORIGINAL SRL FOR ALL DELIVERY

23 M 2020 03931 12/06/2020 SC BONITO ORIGINAL SRL SPEEDY'S PIZZA

24 M 2020 03932 12/06/2020 BYTE NETWORK SRL DELIS

25 M 2020 03933 12/06/2020 BIOEEL MANUFACTURING
SRL

BIOEEL BIOSEPTOL

26 M 2020 03934 12/06/2020 SALESHACKERS SRL imobiliare group

27 M 2020 03935 12/06/2020 IRENA IOANA BRODOCEANU
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC

Festivalul cu umbrele

28 M 2020 03936 12/06/2020 DANIELA BOLOGA ANTREPRENORITELE

29 M 2020 03937 12/06/2020 IRENA IOANA BRODOCEANU
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC

Festivalul cu umbrele

30 M 2020 03938 12/06/2020 DRAGOS-COSMIN MANCAS ATLAS

31 M 2020 03940 12/06/2020 FOMCO IMOBILIARE SRL FOMCO IMOBILIARE

32 M 2020 03941 12/06/2020 FOMCO IMOBILIARE SRL FOMCO GREEN RESIDENCE

33 M 2020 03942 12/06/2020 FOMCO IMOBILIARE SRL FOMCO VERDE RESIDENCE

34 M 2020 03943 12/06/2020 FOMCO IMOBILIARE SRL VERDE RESIDENCE

35 M 2020 03944 12/06/2020 LIVIU-VICTOR GEBEANU shrimpmedia

36 M 2020 03945 12/06/2020 SALESHACKERS SRL credit group

37 M 2020 03946 12/06/2020 BISTRO TAPAS S.R.L Soupizza

38 M 2020 03947 12/06/2020 MARIUS-NICUȘOR ICHIM PRIORETAIL

39 M 2020 03948 13/06/2020 S.C. CERTINSPECT REGISTER
SRL

#BeSafe

40 M 2020 03949 13/06/2020 MARIUS GEORGIAN ARSENE ALPHA-MAN

41 M 2020 03950 13/06/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. COLINE D'ANGELO

42 M 2020 03951 14/06/2020 TEHNOFIL SYSTEM FILTRE
SRL

AEROTECH

43 M 2020 03952 14/06/2020 C & A COMET SRL BabyHuggle

44 M 2020 03953 14/06/2020 MARIAM-DENISE RIFAI Ora PRIMARULUI cu Denise
Rifai
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(210) M 2020 01585
(151) 12/06/2020
(732) CENTRUL IT PENTRU STIINTA

SI TEHNOLOGIE SRL, STR. AV.
RADU BELLER NR. 25, ET. 4,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CENTRUL IT PENTRU STIINTA
SI TEHNOLOGIE SRL, STR.
JUSTINIAN NR. 5, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INCARE

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 24.17.19;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate şi instrumente electronice pentru
gestionarea şi asistarea menţinerii stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor, platforme software pentru a gestiona
şi a asista menţinerea stării de sănătate, a
activităţii şi a stării de bine a oamenilor, platforme
software pentru asistenţă personală digitală,
platforme software pentru gestionarea bazelor
de date folosite pentru menţinerea stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor.
38. Furnizarea accesului la bazele de
date, închirierea echipamentului din
domeniul tehnologiei informaţiei, închirierea
echipamentului de telecomunicaţii cu scopul de
a gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, de activitate şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică şi mentală.
42. Proiectarea sistemelor informatice pentru
gestionarea şi asistarea în menţinerea stării
de sănătate, de activitate şi a stării de
bine a oamenilor prin monitorizarea şi
interpretarea unor parametrii din mediu, precum
şi a unor parametrii de sănătate fizică
şi mentală, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru

a gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, de activitate şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică, mentală şi de
activitate, consultanţă tehnologică şi consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei pentru a
gestiona şi asista la menţinerea stării de
sănătate, a activităţii şi a stării de bine a
oamenilor prin monitorizarea şi interpretarea
unor parametrii din mediu, precum şi a unor
parametrii de sănătate fizică, mentală şi de
activitate, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi pentru instituţiile destinate
îngrijirii vârstnicilor, precum azile, cămine de
bătrâni, cercetare ştiinţifică şi tehnologică în
domeniul platformelor hardware şi software (sau
sistemelor informatice) destinate gestionării şi
asistării în menţinerea stării de sănătate, a
activităţii şi a stării de bine a oamenilor prin
monitorizarea şi interpretarea unor parametrii din
mediu, precum şi a unor parametrii de sănătate
fizică, mentală şi de activitate.
44. Consiliere cu privire la asistența socială a
persoanelor în vârstă (sănătate).

───────

(210) M 2020 02093
(151) 12/06/2020
(732) HUTA SLAVIA SRL, JUDEŢUL

BIHOR, KM. 22, NR. 94/B,
COMUNA ŞINTEU, BIHOR,
ROMANIA

(540)
HUTA

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

43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2020 02870
(151) 12/06/2020
(732) SC ICEBURG DISTRIBUTIE

SRL, STR. GĂRII NR. 5, COM.
FRATESTI, JUD. GIURGIU, SAT
REMUS, GIURGIU, ROMANIA

(540)
UCENICUL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 03912
(151) 12/06/2020
(732) CORINA ECATERINA HACHEM,

STR. SOLD. NITA ENE NR.
52A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
29.01.06

(591) Culori revendicate:gri
(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 03913
(151) 12/06/2020
(732) SC HAB FAMILY SRL, DRUMUL

TABEREI NR. 39, BL. 801, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

rounelte.ro

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.18;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
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.

───────

(210) M 2020 03914
(151) 12/06/2020
(732) SC VINALCOOL SA, STR. GĂRII

NR. 5, COMUNA FRĂTEȘTI,
JUDEŢUL GIURGIU, SAT REMUS,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
PROTOCOL

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210) M 2020 03915
(151) 12/06/2020
(732) SC VINALCOOL SA, STR. GĂRII

NR. 5, COMUNA FRĂTEȘTI,
JUDEŢUL GIURGIU, SAT REMUS,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
CATHARSIS

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2020 03916
(151) 12/06/2020
(732) ASOCIATIA EUROPEANA DE

HIPNO-ACUPUNCTURA, HIPNO-
AURICULO-ACUPUNCTURA SI
HIPNO-AURICULO-TERAPIE,
STR. MIRCEA VULCANESCU, NR.
2-4, SC. A, ET. 6, AP. 22, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AEHA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
04.03.03; 01.01.01; 01.01.10

(591) Culori revendicate:roșu, albastru,
galben, verde, alb

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

41. Servicii de educatie si instruire in domeniul
medical.
44. Servicii medicale, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 03917
(151) 12/06/2020
(732) BASIL NORD ART SRL, STR.

JANDARMERIEI NR. 305, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE FRUMOS
SPAȚIU PENTRU

EDUCARE ARTISTICĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
albastru închis, albastru deschis,
galben, negru

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
predare/servicii educaţionale/servicii de instruire
sub formă de ateliere, workshop-uri și cursuri de
pictură și desen, modelaj, design și arhitectură
pentru copii, adolescenți și adulți, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă.

───────
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(210) M 2020 03918
(151) 12/06/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Omega-3 1000 mg
EPA 180 mg DHA 120 mg

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.01; 26.11.08; 26.11.13; 02.09.01;
26.04.05

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

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 03919
(151) 12/06/2020
(732) S.C. PLAYZONE CONCEPT S.R.L.,

STR. 16 FEBRUARIE NR. 2,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

playzone concept

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
26.11.01; 26.11.07; 26.01.03; 01.15.01;
01.15.11; 03.13.09; 03.13.24

(591) Culori revendicate:violet, albastru, roșu,
galben, portocaliu, verde, indigo

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata în legătură cu echipamente și
instalații pentru locurile de joacă, inclusiv
panouri decorative, trasee de aventură,
structuri modulare, curse cu obstacole, structuri
de cățărat, trambuline, tiroliene, balansoare,
leagăne, jucării pe arc, tobogane, tuneluri,
pasarele fixe sau mobile, turnuri, jocuri
interactive, piste de mini-golf, echipamente
fitness, strângerea împreună, în beneficiul
terților, a produselor constând în echipamente
și instalații pentru locuri de joacă, pentru
a permite consumatorilor să le vadă și să
le achiziționeze comod (exceptând transportul
acestora), prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul sau cu ridicata, prin
standuri de expoziții, prin cataloage de vânzare
prin poștă sau mijloace electronice ca de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de expunere
comercială a echipamentelor și instalațiilor
pentru locurile de joacă, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet privind
echipamente și instalații pentru locurile de
joacă, servicii de gestionare a vânzărilor/
închirierilor locurilor de joacă, echipamentelor
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și instalațiilor pentru locurile de joacă, servicii
de comenzi online privind echipamente și
instalații pentru locurile de joacă, servicii de
agenție de import și export a echipamentelor
și instalațiilor pentru locurile de joacă, servicii
de promovare a vânzărilor, activități publicitare,
în special cu privire la locurile de joacă și
echipamente și instalații pentru locurile de joacă,
administrare a afacerilor pentru sectorul locurilor
de joacă, decorarea locurilor de joacă, difuzare
și distribuire de reclame și materiale publicitare și
promoționale, inclusiv online, privind locurile de
joacă și echipamente și instalații pentru locurile
de joacă, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date privind locurile de
joacă și echipamente și instalații pentru locurile
de joacă, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare în legătură cu locurile
de joacă și echipamente și instalații pentru
locurile de joacă, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare în cadrul
locurilor de joacă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare cu privire la locurile de
joacă și echipamente și instalații pentru locurile
de joacă, promovarea comercială a locurilor de
joacă și a echipamentelor și instalațiilor pentru
locurile de joacă.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, servicii de instalare/ amenajare a
locurilor de joacă pentru copii în interior și în
exterior, întreținerea și repararea locurilor de
joacă, supravegherea instalării locurilor de joacă
pentru copii, servicii de construire a locurilor
de joacă, servicii de curățare a locurilor de
joacă, servicii de reparare a echipamentelor și
instalațiilor din locurile de joacă, consultanță
privind instalarea, manevrarea și repararea
locurilor de joacă, servicii de demolare și
dezasamblare a locurilor de joacă, servicii
de închiriere a locurilor de joacă sau a
componentelor/ echipamentelor locurilor de
joacă, servicii de amenajare și instalare
a echipamentelor și instalațiilor din locurile
de joacă, inclusiv panouri decorative, trasee
de aventură, structuri modulare, curse cu
obstacole, structuri de cățărat, trambuline,
tiroliene, balansoare, leagăne, jucării pe arc,
tobogane, tuneluri, pasarele fixe sau mobile,
turnuri, jocuri interactive, piste de mini-golf,
servicii de instalare, amenajare și reparare
a pardoselilor din cadrul locurilor dejoacă,
servicii de instalare, amenajare și reparare
a echipamentelor de joacă pentru copii cu
dizabilități, servicii de instalare, amenajare și
reparare a echipamentelor fitness, servicii de
dezasamblare a echipamentelor și instalațiilor

din locurile de joacă, inclusiv panouri decorative,
trasee de aventură, structuri modulare, curse
cu obstacole, structuri de cățărat, trambuline,
tiroliene, balansoare, leagăne, jucării pe arc,
tobogane, tuneluri, pasarele fixe sau mobile,
turnuri, jocuri interactive, piste de mini-golf,
echipamente fitness.

───────

(210) M 2020 03920
(151) 12/06/2020
(732) Jim Beam Brands Co., 222 W.

MERCHANDISE MART PLAZA,
SUITE 1600, CHICAGO, ILLINOIS,
60654, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
KNOB CREEK

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, whisky.
───────
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(210) M 2020 03921
(151) 12/06/2020
(732) S.C. EURO CONS SERGAL

S.R.L., STR. POȘTEI NR. 465, SAT
VOINEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA,
COMUNA VOINEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

PLAZZA EVENTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.08; 26.01.01; 26.01.04;
26.01.16

(591) Culori revendicate:crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurant, servicii oferite
de sală de nunți (alimentație publică).

───────

(210) M 2020 03922
(151) 12/06/2020
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE
AEROSPATIALA ELIE CARAFOLI
I.N.C.A.S. BUCUREŞTI, BDUL.
IULIU MANIU NR. 220, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 061126,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INCAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
273 C)

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

41. Formare și specializare de personal în
domeniul științelor aeronautice și spațiale
(educație, instruire).
42. Servicii de cercetare fundamentală și
aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul
aeronautic și al științelor spațiale, elaborarea de
studii, strategii și prognoze privind dezvoltarea
științelor aeronautice și spațiale, acordare de
asistență tehnică, consultanță și alte servicii
științifice și tehnologice specializate în domeniul
propriu de activitate, elaborarea de reglementări
tehnice și economice de interes public și
național, care privesc asigurarea cerințelor
fundamentale impuse sistemelor aerospațiale și
aerodinamice.

───────

(210) M 2020 03923
(151) 12/06/2020
(732) STAR MEDIA ADVERTISING SRL,

DRUMUL COOPERATIVEI, 75K,
SECTOR 5, BUCURESTI, 052756,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMONDIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.02.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre prețioase, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, diamante, bijuterii cu diamante,
metale prețioase și aliaje ale acestora, bijuterii
din metale prețioase, bijuterii cu pietre prețioase.
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42. Certificare de diamante, autentificare de
diamante, servicii de design de bijuterii.

───────

(210) M 2020 03924
(151) 12/06/2020
(732) AEK JOBS SRL, STR. NICOLAE

CARAMFIL NR. 87, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, NR.
11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EKA HOLDINGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), auriu (HEX #ccac65,
HEX#e8d390, HEX #a58c50), galben
(HEX #f7c664), gri (HEX #856428),
maro (HEX #e5cd88), alb

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

35. Asistenţă în managementul afacerilor,
auditul afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de

servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
servicii de
intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate,
analiza costurilor, dezvoltarea de concepte
publicitare, prognoze economice, servicii de
agenţie de
ocupare a forţei de muncă, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii,
marketing, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale,
publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte
afaceri), relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerț cu
amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale,
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promovarea vânzarilor pentru terţi, căutarea
de sponsorizări, marketing cu public ţintă,
publicitate prin
televiziune, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale.

───────

(210) M 2020 03925
(151) 12/06/2020
(732) ANDREI DIACONU, STR.

AJUSTORULUI NR. 4, BL. C4, ET.
9, AP. 46, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FORME PERSONALIZATE

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

21. Ustensile de bucătărie, forme (ustensile de
bucătărie), Ustensile de bucătărie din silicon,
ustensile casnice și de bucătărie, ustensile de
bucătărie, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor.

───────

(210) M 2020 03926
(151) 12/06/2020
(732) SC BONITO ORIGINAL SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢ BACAU,
BUHUSI, BACĂU, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)
BONISSIMO

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din carne și legume, carne, peşte,
păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi
sago, făina şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr,
miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente).
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.
43. Pizzerii, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de restaurant şi bistro, servicii
oferite de un bar,
snack-baruri și cafenea, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 03927
(151) 12/06/2020
(732) SC BONITO ORIGINAL SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢ BACAU,
BUHUSI, BACĂU, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)
TURK SHAORMA

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din carne și legume, carne, peşte,
păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi
sago, făina şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, gheaţă, zahăr,
miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente).
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.
43. Pizzerii, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de restaurant şi bistro, servicii
oferite de un bar,
snack-baruri și cafenea, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 03928
(151) 12/06/2020
(732) TOTAL TECHNOLOGIES SRL,

STR. SMARANDA BRAESCU NR.
20C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014206, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PATENTMARK SRL, STR. DR.
N. TURNESCU NR. 2, AP. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI 050467,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOTAL Technologies

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 186),
albastru (Pantone 301)

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

9. Sisteme automatizate, și anume, software,
dispozitive hardware și de comunicații
pentru planificarea, programarea, controlul,
monitorizarea și furnizarea de informații,
colectarea şi prelucrarea automată a datelor
în aplicaţi ce utilizeaza tehnologia codurilor
de bare, RFID, tehnologia bazată pe voce,
roboţi autonomi sau industriali, hardware
pentru încărcare, stocare, regăsire, descărcare,
transmitere și livrare de conținut digital, aplicaţii
software pentru controlul roboților autonomi
sau industriali, aplicaţii software şi hardware
pentru inteligență artificială, software și hardware
pentru optimizarea proceselor în logistică, retail,
producţie, transport, comerţ electronic, sănătate,
software de automatizare a producţiei, și
anume, software pentru integrarea operațiunilor,
urmărirea problemelor și generarea rapoartelor
de producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Instalare și servicii de întreținere în domeniul
hardware-ului, întreținerea infrastructurilor IT.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Instruire în domeniul prelucrării datelor
comerciale și tehnice.
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.

───────

(210) M 2020 03929
(151) 12/06/2020
(732) SC BONITO ORIGINAL SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢ BACAU,
BUHUSI, BACĂU, 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)
DRAGON WOK

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din carne şi legume (shawarma), carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte de carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente).
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.
43. Pizzerii, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de restaurant şi bistro, servicii
oferite de un bar, snack-baruri și cafenea, servicii
de catering.

───────
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(210) M 2020 03930
(151) 12/06/2020
(732) SC BONITO ORIGINAL SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢ BACAU,
BUHUSI, BACĂU, 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)
FOR ALL DELIVERY

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din carne şi legume (shawarma), carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte de carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente).
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.
43. Pizzerii, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de restaurant şi bistro, servicii
oferite de un bar, snack-baruri și cafenea, servicii
de catering.

───────

(210) M 2020 03931
(151) 12/06/2020
(732) SC BONITO ORIGINAL SRL, STR.

CHEBAC NR. 59, JUDEŢ BACAU,
BUHUSI, BACĂU, 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)
SPEEDY'S PIZZA

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

29. Mâncăruri preparate care constau în
principal din carne şi legume (shawarma), carne,
peşte, păsări şi vânat, extracte de carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Pizza, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
gheaţă, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente).
39. Livrare de pizza, livrare de alimente.
43. Pizzerii, servicii de alimentaţie publică,
servicii oferite de restaurant şi bistro, servicii
oferite de un bar, snack-baruri și cafenea, servicii
de catering.

───────

(210) M 2020 03932
(151) 12/06/2020
(732) BYTE NETWORK SRL, STR.

NICOLAE LABIȘ NR. 1, SC. A,
ET. 9, AP. 92, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DELIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

3. Preparate cosmetice, cosmetice și preparate
cosmetice, săpunuri cosmetice, creme
cosmetice, produse cosmetice, cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, cosmetice
pentru buze, creme fluide (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetic), hidratante (produse
cosmetice), preparate hidratante (cosmetic),
produse cosmetic naturale, cosmetice pentru
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unghii, uleiuri minerale (cosmetic), produse
cosmetice hidratante, preparate emoliente
(cosmetic), preparate cosmetice pentru baie,
măști de piele (cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetic).
18. Genți, genți casual, bagaje (genți), genți
de umăr, genți de stradă, genți din piele,
genți pentru haine, genți de călătorie, genți
de mână (poșete), genți din imitatie de piele,
genți și portofele din piele, genți de cumpărături
din piele, genți de voiaj din imitație de piele,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru cumpărături fabricate din piele, portofele,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele din piele,
portofele pentru carduri, portofele de încheietura
mâinii, portofele atașabile la curea, poșete,
portmonee și portofele, portofele de purtat sub
braț, portofele cu compartimente pentru carduri,
bagaje, pungi, portofele, rucsacuri, rucsacuri
mici, mini-rucsacuri, rucsacuri de zi.
25. Haine de stradă, haine din lână, haine
de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru bărbați, haine de ținută informală
(casual), haine și jachete de blană, haine
de stradă pentru fete, haine de stradă
pentru băieți, haine din denim (jachete,
pardesie), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii.

───────

(210) M 2020 03933
(151) 12/06/2020
(732) BIOEEL MANUFACTURING SRL,

STR. BEGA NR. 5D, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540185,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
BIOEEL BIOSEPTOL

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

5. Biocide, dezinfectante.
───────

(210) M 2020 03934
(151) 12/06/2020
(732) SALESHACKERS SRL, STR.

TORONTALULUI NR. 68, BL. 118,
SC. A, AP. 13, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300300, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
imobiliare group

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

36. Servicii de agenție imobiliară.
───────

(210) M 2020 03935
(151) 12/06/2020
(732) IRENA IOANA BRODOCEANU,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 1, BL. A1, SC. A, ET. 9, AP.
3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC,
STR. AVIATORILOR NR. 31, SC. C,
AP. 8, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA- CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII, NR. 152, AP. 95, JUD.
CLUJ, COM. FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

Festivalul cu umbrele

(531) Clasificare Viena: 10.03.01; 26.01.05;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.14; 24.07.01
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(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#0000FF), galben
(HEX=#efea07), roșu (Pantone 2347C),
negru (Pantone Black C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03936
(151) 12/06/2020
(732) DANIELA BOLOGA, STR.

CRIZANTEMELOR NR. 23, BL.
M 419, AP. 5, JUDEȚUL MUREȘ,
SIGHIȘOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
ANTREPRENORITELE

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
în reviste, publicitate și reclamă, promovarea
afacerii (publicitate), organizarea de publicitate,
publicitate și marketing, publicitate prin
corespondență, agenții de publicitate, servicii de
publicitate, servicii promoționale de publicitate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, asistență în administrarea afacerilor,
managementul și administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consiliere
privind administrarea afacerilor, administrarea
(afacerilor) în materie de metode
statistice, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, organizarea
și managementul afacerilor, inclusiv
administrarea personalului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu
amănuntul, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor
în întreprinderile comerciale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
profesionale, servicii de consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul

exploatării restaurantelor, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, furnizare către firme terțe a
serviciilor de asistență la înființare pentru
administrarea afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, educație și
instruire, servicii de educație juridică, educație
în domeniul lingvistic, educație în domeniul
sănătății, servicii de educație universitară,
cercetare în domeniul educației, informații în
materie de educație, informații în materie de
educație, certificare de servicii de educație,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), educație în domeniul procesării
de date, organizarea de conferințe referitoare
la educație, servicii de educație și formare
profesională, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de conferințe cu
privire la educație, servicii de consultanță în
materie de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, educație și instruire în
domeniul procesării datelor electronice, educație
în domeniul sănătății și securității în muncă,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, coaching
personal (formare), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management, servicii
de pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață.

───────
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(210) M 2020 03937
(151) 12/06/2020
(732) IRENA IOANA BRODOCEANU,

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 1, BL. A1, SC. A, ET. 9, AP.
3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC,
STR. AVIATORILOR NR. 31, SC. C,
AP. 8, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA- CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII, NR. 152, AP. 95, JUD.
CLUJ, COM. FLOREŞTI, ROMANIA

(540)
Festivalul cu umbrele

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03938
(151) 12/06/2020
(732) DRAGOS-COSMIN MANCAS,

BVD. DACIA NR. 6A, JUDEȚUL
NEAMȚ
, PIATRA-NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)
ATLAS

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

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). (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,
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03940
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 801,
COMUNA CRISTESTI 801/E, JUD.
MUREŞ, SAT CRISTESTI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
FOMCO IMOBILIARE

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

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
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vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legatură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
acordare de credite imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile
imobiliare, servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare
şi clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare
naţionale, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind
selectarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
servicii de
finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie de
bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deţinerea de proprietăți
imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare, servicii
financiare
pentru achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de
apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară,

dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
instalații de mașini pentru birou, instalare de
instalații pentru băi, instalare de instalații de
iluminat, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz.

───────

(210) M 2020 03941
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 801,
COMUNA CRISTESTI 801/E, JUD.
MUREŞ, SAT CRISTESTI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
FOMCO GREEN RESIDENCE

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

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
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rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legatură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, furnizare de
informaţii pe internet privind afacerile imobiliare,
acordare de credite imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile
imobiliare, servicii de gestiune a investiţiilor
imobiliare, servicii de consultanţă privind
proprietăţiile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare
şi clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare
naţionale, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de cercetare
privind
selectarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
servicii de
finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie de
bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deţinerea de proprietăți
imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare, servicii
financiare
pentru achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de

apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară,
dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
instalații de mașini pentru birou, instalare de
instalații pentru băi, instalare de instalații de
iluminat, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz.

───────

(210) M 2020 03942
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 801,
COMUNA CRISTESTI 801/E, JUD.
MUREŞ, SAT CRISTESTI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
FOMCO VERDE RESIDENCE

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

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
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dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legatură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
37. Construcții, reparații, servicii de instalații,
construcții de clădiri rezidențiale și
nerezidențiale, consultații pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
servicii de construcții civile, lucrări de reparații
în construcții, informații în materie de construcții,
construcții și demolări de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, servicii de management
în construcții, servicii de construcții de
clădiri, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, instalații pentru telecomunicații, instalații
de telefonie, servicii de instalații electrice,
instalații de încălzire centrală, întreținere de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
instalații de mașini pentru birou, instalare de
instalații pentru băi, instalare de instalații de
iluminat, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz.

───────

(210) M 2020 03943
(151) 12/06/2020
(732) FOMCO IMOBILIARE SRL,

STR. PRINCIPALA NR. 801,
COMUNA CRISTESTI 801/E, JUD.
MUREŞ, SAT CRISTESTI, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
VERDE RESIDENCE

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

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
sau prin intermediul unui site web specializat,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, servicii de comerţ (vânzarea
en gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de bunuri imobile, prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
tranzacţii de vânzare-cumpărare a imobilelor,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse/servicii, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii imobiliare, agenţii
imobiliare, investiţii imobiliare, servicii de achiziţii
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare, acordare de credite
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare,
servicii de gestiune a investiţiilor imobiliare,
servicii de consultanţă privind proprietăţiile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietăţile
imobiliare şi clădirile, servicii de căutare
de proprietăţi imobiliare naţionale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de cercetare privind
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selectarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
asigurări în domeniul proprietăţilor imobiliare,
servicii de finanţare privind dezvoltarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de consultanţă în
materie de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deţinerea de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăţilor imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar.

───────

(210) M 2020 03944
(151) 12/06/2020
(732) LIVIU-VICTOR GEBEANU,

STRADA VALEA LUI MIHAI NR.
4, BL. A4, SC. E, AP. 63, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) BOTEZ IP SOLUTIONS SRL,
ALEEA FUIORULUI, NR. 4,
BL. Y3C, SC. 3, ETAJ 9, AP.
128, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

shrimpmedia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
03.09.16; 26.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7417C), gri (Pantone 7540C), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03945
(151) 12/06/2020
(732) SALESHACKERS SRL, STR.

TORONTALULUI NR. 68, BL. 118,
SC. A, AP. 13, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300300, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

credit group

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.02.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#ed0210), galben (HEX #f2a002),
negru

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

36. Consultanță de credit.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/06/2020-14/06/2020

(210) M 2020 03946
(151) 12/06/2020
(732) BISTRO TAPAS S.R.L,

BULEVARDUL I.C.BRATIANU
NR. 248, CAMERA NR. 1, BL.
1, SC. B, PARTER, AP.24, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Soupizza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 11.03.20

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publică, servicii
furnizate de restaurant şi bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 03947
(151) 12/06/2020
(732) MARIUS-NICUȘOR ICHIM,

STRADA EPUREȘTI NR. 12,
AP. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

PRIORETAIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor și serviciilor
în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, publicitate, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de Internet,
promovare de produse și servicii pentru terți,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de prestatori de servicii permiţând
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clienţilor să vadă şi să achiziţioneze în mod
convenabil aceste servicii.

───────

(210) M 2020 03948
(151) 13/06/2020
(732) S.C. CERTINSPECT REGISTER

SRL, STR. ZAMBILELOR NR. 96,
ETAJ 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
023784, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#BeSafe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.25; 29.01.11

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

clase:
35. Auditul afacerilor, audit contabil, audit
computerizat, audit financiar, auditare afaceri,
contabilitate și audit, consultanță în domeniul
auditului.
41. Servicii educative pentru adulți în domeniul
auditului.
45. Auditare a conformității de reglementare.

───────

(210) M 2020 03949
(151) 13/06/2020
(732) MARIUS GEORGIAN ARSENE,

BULEVARDUL IULIU MANIU NR.
6C, BL. C5, AP. 41, SC. B, ET.
10, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPHA-MAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.08;
03.01.24; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────
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(210) M 2020 03950
(151) 13/06/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
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)

COLINE D'ANGELO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.07.25;
06.19.16; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,

animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03951
(151) 14/06/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLESTILOR NR. 11, JUD.
OLT, NICOLAE TITULESCU, OLT,
ROMANIA

(540)
AEROTECH

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

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

───────

(210) M 2020 03952
(151) 14/06/2020
(732) C & A COMET SRL, STR. 1

MAI NR. 24, JUD. CONSTANTA,
MANGALIA, 905500, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BabyHuggle

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.05.06; 02.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov ( Hex #a92185),
roz (Hex #d84b9a), crem (Hex #fbcfc2)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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28. Jucării pentru bebeluși, jucării de pluș, jucării
pentru sugari, jucării pentru cărucioare de copii,
jucării cu activități multiple pentru bebeluși,
jucării flexibile care produc sunete prin strângere,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de pluș cu păturică de consolare, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
flexibile (care pot fi strânse în mână).

───────

(210) M 2020 03953
(151) 14/06/2020
(732) MARIAM-DENISE RIFAI, BLD.

CORNELIU COPOSU NR. 4,
BL. 105A, SC. 4, ET. 4, AP. 103,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030605,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAȘI
NR. 176, BL. 59, SC. A, AP. 29,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ora PRIMARULUI
cu Denise Rifai

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 01.17.25; 06.07.04; 06.07.25;
24.07.23; 26.04.16; 26.04.18; 17.01.07;
29.01.15

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

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

9. Conținut media, software de aplicații de
calculator pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
emisiuni televizate, emisiuni de știri (transmisii).

41. Emisiuni de radio (programare), producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, servicii jurnalistice.
45. Servicii politice, consultanță politică,
consiliere politică, organizarea reuniunilor
politice, consultanță pentru campanii politice,
servicii de informare politică, cercetare și analiză
politică, servicii de comunicări politice.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Se scoate de la publicare depozitul M 2020 03260, din 18.05.2020, publicat în 
data de 25.05.2020, deoarece natura mărcii a fost publicată în mod eronat. 



ERATĂ 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 01046, publicată în data de 19/02/2020, serviciile 

din clasa 36 au fost trecute în clasa 35 corect fiind: 

 

Clasa 36: Servicii de administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale; servicii de 

închiriere de apartamente; afaceri imobiliare; servicii de asistență în domeniul achizițiilor imobiliare. 


