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Cereri Mărci publicate în 22/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03866 15/06/2020 CATALIN NICULAE Ia cu Ardei copt

2 M 2020 03954 15/06/2020 GABRIEL GHERASĂ e-achizitie

3 M 2020 03957 15/06/2020 TURISM COVASNA SA Turism Covasna SA - Sănătate
şi imunitate cu mofete şi ape
minerale !

4 M 2020 03958 15/06/2020 BLANCO WELLNESS GROUP
SRL

GRILL & BEER BlANCO 2020
ORIGINAL CONCEPT BEST
PRIME MEAT

5 M 2020 03959 15/06/2020 EMANUEL DUMITRU ED EMANUEL DUMITRU

6 M 2020 03960 15/06/2020 LEO & OANA COMPANY SRL SCOALA DE SOFERI KRON
DRIVE

7 M 2020 03961 15/06/2020 SC OF SYSTEMS SRL O. F. Systems

8 M 2020 03962 15/06/2020 STEFAN JUSTIN Meciul ŢINE CU TINE.ro

9 M 2020 03963 15/06/2020 SC TAITEI GRADINARESTI SRL Tăiţei Grădinăreşti

10 M 2020 03964 15/06/2020 S.C. PRIME SELL CORP S.R.L. auguri!

11 M 2020 03965 15/06/2020 S.C. FUTURE LINE INSTAL
S.R.L.

FLI Promovam functionarea in
siguranta

12 M 2020 03968 15/06/2020 S.C. ALPENSIDE S.R.L. ARCA

13 M 2020 03969 15/06/2020 IULIANA MARIA LUTSCH JULIE BLUSH

14 M 2020 03970 15/06/2020 SC BLISS SRL Mo'S

15 M 2020 03971 15/06/2020 SC PASSAGE FOOD SRL PUFILINO

16 M 2020 03972 15/06/2020 MIHAI-VALENTIN KOJOVICI PRIVATE DRIVER ROMANIA

17 M 2020 03973 15/06/2020 VENUS FLORAL DESIGN SRL VENUS

18 M 2020 03974 15/06/2020 DAN VĂTĂMĂNESCU Pizzeria Bella Sara

19 M 2020 03975 15/06/2020 LUDOVIC FERENCZI Casa Florilor flowers and events

20 M 2020 03976 15/06/2020 Atena Melania Bloj 5 minute PENTRU SUFLET

21 M 2020 03977 15/06/2020 HAJNALKA KOVACI Group Game Play

22 M 2020 03978 15/06/2020 HAJNALKA KOVACI GP Group

23 M 2020 03979 15/06/2020 HAJNALKA KOVACI GP GROUP bingo 1x2 bet

24 M 2020 03980 15/06/2020 ELEONORA VULPE VONTIX

25 M 2020 03983 15/06/2020 MIRCEA-CONSTANTIN
IORDACHE

micdrive
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 03984 15/06/2020 SC OCTIMA VINIS SRL OPUS FABULA

27 M 2020 03985 15/06/2020 IT GRUP SRL wevo

28 M 2020 03987 15/06/2020 PIATA DIGITALA SRL digi piața PROASPĂT. COMOD.
APROAPE.

29 M 2020 03988 15/06/2020 CLAUDIU NECŞULESCU MOZAIC
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(210) M 2020 03866
(151) 15/06/2020
(732) CATALIN NICULAE , STR.

SURORILOR NR. 30, ET. 1, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Ia cu Ardei copt

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, lipii cu pui, sandvişuri, sandvișuri care
conțin carne de vită tocată, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri încălzite la
grill, sandvișuri cu carne de curcan.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii ale barurilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 03954
(151) 15/06/2020
(732) GABRIEL GHERASĂ, STR.

OLĂNEȘTI NR. 2, BL. 43, SC.1, ET.
5, AP. 31, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

e-achizitie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
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.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 03957
(151) 15/06/2020
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)
Turism Covasna SA -

Sănătate şi imunitate cu
mofete şi ape minerale !

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

44. Servicii oferite de complexuri balneare,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
de stațiuni balneare pentru sănătate, servicii
medicale și de sănătate.

───────

(210) M 2020 03958
(151) 15/06/2020
(732) BLANCO WELLNESS GROUP

SRL, STR. GARII NR. 35, SAT
BALTARETI, JUD. GALATI,
COMUNA COSMESTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

GRILL & BEER BlANCO
2020 ORIGINAL CONCEPT

BEST PRIME MEAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
11.01.09; 11.01.10; 03.04.04; 01.15.05;
29.01.13

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

clase:

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03959
(151) 15/06/2020
(732) EMANUEL DUMITRU, DRUMUL

CHEILE TURZII NR. 24, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual Proprietate
Industriala Cătălin Neagu, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, ROMANIA

(540)

ED EMANUEL DUMITRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────
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(210) M 2020 03960
(151) 15/06/2020
(732) LEO & OANA COMPANY SRL,

STR. MIHAI VITEAZUL NR. 98, AP.
104, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SCOALA DE SOFERI
KRON DRIVE

(531) Clasificare Viena: 24.09.03; 24.09.09;
26.11.25; 18.01.21; 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13

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

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

───────

(210) M 2020 03961
(151) 15/06/2020
(732) SC OF SYSTEMS SRL, STR.

CPT. AV. ALEX. SERBANESCU
NR. 25, BL. 7N, SC. A, ET. 2,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

O. F. Systems

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
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,
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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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35.  Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitate online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
regăsite în clasele 1, 9, şi 10 (cu excepţia
transportului) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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 03962
(151) 15/06/2020
(732) STEFAN JUSTIN, STR. TRAIAN

VASILE NR. 67, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Meciul ŢINE CU TINE.ro

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(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).
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (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).
38. Servicii de telecomunicaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 03963
(151) 15/06/2020
(732) SC TAITEI GRADINARESTI SRL,

BD. NICOLAE IORGA NR. 1,
BL. C7, SC. B, AP. 14, CAMERA
2, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Tăiţei Grădinăreşti

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.04;
26.01.18

(591) Culori revendicate:verde, maro, alb,
negru, gri, galben închis, roz închis

(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).

───────
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(210) M 2020 03964
(151) 15/06/2020
(732) S.C. PRIME SELL CORP S.R.L.,

STR. AUREL VLAICU NR. 60, BL.
J, SC. A, ET. 3, AP. 14, CAMERA 2,
JUD IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

auguri!

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1788

C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03965
(151) 15/06/2020
(732) S.C. FUTURE LINE INSTAL S.R.L.,

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 75-83, BL.
C17, SC.B, ET. 6, AP. 79, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FLI Promovam
functionarea in siguranta

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.01;
26.04.16; 07.01.08

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
roșu, verde

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

11. Instalații sanitare, aparate și instalații
sanitare, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, accesorii pentru instalații
sanitare de apă, instalații de climatizare, aparate
electrice de încălzire, accesorii pentru duș,
accesorii pentru baie, accesorii pentru chiuvete.
35. Servicii de promovare a vânzărilor, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, marketing de
produse.
37. Servicii de reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de reparații sau întreținere de centrale
termice, instalarea aparatelor de încălzire.

───────
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(210) M 2020 03968
(151) 15/06/2020
(732) S.C. ALPENSIDE S.R.L., STR.

GRIGORE MANOLESCU NR.
7A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARCA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2020 03969
(151) 15/06/2020
(732) IULIANA MARIA LUTSCH, STR.

CONSTRUCTORILOR NR. 16, SC.
B, ET. 1, AP. 22, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
JULIE BLUSH

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

14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale prețioase,
bijuterii, pietre prețioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni sau pentru animale.

───────

(210) M 2020 03970
(151) 15/06/2020
(732) SC BLISS SRL, CALEA

DUMBRAVII, NR. 37, SIBIU, JUD.
SIBIU, 550324, SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

(540)
Mo'S

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 03971
(151) 15/06/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU
1, SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

PUFILINO

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

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
29. 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. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03972
(151) 15/06/2020
(732) MIHAI-VALENTIN KOJOVICI,

VALEA OLTULUI NR. 22, BL.
D30, SC. B, AP. 16, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRIVATE DRIVER ROMANIA

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

35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03973
(151) 15/06/2020
(732) VENUS FLORAL DESIGN SRL,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
17, SC. 1, AP. 101, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

VENUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de aranjamente florale, servicii
de artă florală, servicii de compoziţii florale
şi servicii de grădinărit-peisagistică, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, închiriere de aranjamente
florale.

───────
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(210) M 2020 03974
(151) 15/06/2020
(732) DAN VĂTĂMĂNESCU, STR.

IEDEREI NR. 96-98BIS, ET. 2, AP.
5, JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, 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)

Pizzeria Bella Sara

(531) Clasificare Viena: 02.03.11; 08.07.04;
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, pizzerie, servicii oferite de
baruri și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 03975
(151) 15/06/2020
(732) LUDOVIC FERENCZI, STR.

EROILOR, BL. 25, AP. 35, JUDEŢ
ALBA, BLAJ, ALBA, 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)

Casa Florilor
flowers and events

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

44. Aranjamentul florilor, servicii de artă
florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale.

───────

(210) M 2020 03976
(151) 15/06/2020
(732) Atena Melania Bloj, STR.

TINERETULUI NR. 42, JUDEŢ
MUREŞ, SINCRAIU DE MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
5 minute PENTRU SUFLET

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

9. Conținut media (fişiere descărcabile).
45. Servicii religioase.
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───────

(210) M 2020 03977
(151) 15/06/2020
(732) HAJNALKA KOVACI, SAT

GHIOROC NR. 10, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA GHIOROC,
ARAD, 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)

Group Game Play

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

clase:
9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru pariuri, aplicaţii de pariuri
sportive, software pentru administrarea de jocuri
şi jocuri de noroc online, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri de
noroc, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri şi
jocuri de noroc, software interactiv, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, maşini
de numărat şi sortat bani.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment, coordonare de jocuri
de noroc pentru mai mulţi jucători, servicii
de jocuri de noroc online de pe dispozitive

mobile, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de
jocuri), cazinouri, servicii specifice cazinourilor,
servicii de cazino (jocuri), servicii de cazino
on-line, servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc, pariuri hipice, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, servicii
din domeniul pariurilor sportive, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 03978
(151) 15/06/2020
(732) HAJNALKA KOVACI, SAT

GHIOROC NR. 10, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA GHIOROC,
ARAD, 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)

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

clase:
9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru pariuri, aplicaţii de pariuri
sportive, software pentru administrarea de jocuri
şi jocuri de noroc online, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri de
noroc, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri şi
jocuri de noroc, software interactiv, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, maşini
de numărat şi sortat bani.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment, coordonare de jocuri
de noroc pentru mai mulţi jucători, servicii
de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de
jocuri), cazinouri, servicii specifice cazinourilor,
servicii de cazino (jocuri), servicii de cazino
on-line, servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc, pariuri hipice, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, servicii
din domeniul pariurilor sportive, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 03979
(151) 15/06/2020
(732) HAJNALKA KOVACI, SAT

GHIOROC NR. 10, JUDEȚUL
ARAD, COMUNA GHIOROC,
ARAD, 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)

GP GROUP bingo 1x2 bet

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.03;
27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, alb, auriu,
verde

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

9. Software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri și jocuri de noroc, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, componente
electronice pentru aparate de jocuri de noroc,
software pentru pariuri, aplicaţii de pariuri
sportive, software pentru administrarea de jocuri
şi jocuri de noroc online, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri de
noroc, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri şi
jocuri de noroc, software interactiv, programe
de calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, maşini
de numărat şi sortat bani.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri,
administrare (organizare) de jocuri de poker,
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
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noroc), servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc în
scopuri de divertisment, coordonare de jocuri
de noroc pentru mai mulţi jucători, servicii
de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, închiriere de aparate
pentru jocuri de tip slot-machine (maşini de
jocuri), cazinouri, servicii specifice cazinourilor,
servicii de cazino (jocuri), servicii de cazino
on-line, servicii de cazino, pariuri şi jocuri
de noroc, pariuri hipice, servicii de pariuri,
servicii de pariuri sportive online, servicii
din domeniul pariurilor sportive, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de loterii, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, furnizarea
facilităţilor de recreere, producţia de spectacole,
divertisment de televiziune, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, informații cu privire la
jocuri și jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 03980
(151) 15/06/2020
(732) ELEONORA VULPE, STR. SPINIS

NR. 2, BL. 105, SC. D, ET. 1, AP.
34, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040844, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)
VONTIX

(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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03983
(151) 15/06/2020
(732) MIRCEA-CONSTANTIN

IORDACHE, STR. MIRCEA
ZORILEANU NR. 40, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
micdrive

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 protecție 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 protecție 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 03984
(151) 15/06/2020
(732) SC OCTIMA VINIS SRL, SAT

MOCESTI NR. 215, JUD.
PRAHOVA, IORDACHEANU,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
OPUS FABULA

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 03985
(151) 15/06/2020
(732) IT GRUP SRL, STRADA

TELEAJEN NR. 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

wevo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru închis

(HEX #013A72), albastru deschis (HEX
#008FDE)

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

9. Software, aplicații software, software bancar,
software integrat, software de comunicații,
software de calculator, software pentru
servere, software de sistem, software pentru
logistică, software pentru plăți, software pentru
inventariere, software pentru birouri, software
de optimizare, software de navigație, software
de rețea, software de gestiune financiară,
software de calculator descărcabil, software
de calculator (programe), software pentru
tehnologia afacerilor, software pentru telefoane
mobile, software pentru recunoaşterea feţelor,
software pentru server web, software pentru
gestionare locală, software pentru telefoane
inteligente, software pentru automatizare
industrială, software pentru servere proxy,
software pentru simularea aplicațiilor, software
pentru gestiunea documentelor, software pentru
plăți electronice, software pentru ingineria
produselor, aplicații software pentru web,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru cloud computing, software
pentru flux de lucru, hardware pentru calculator,
componente hardware cu memorie, componente
hardware pentru calculatoare, hardware de
calculator pentru telecomunicații, calculatoare
și hardware de calculator, hardware pentru
comunicarea de date, hardware pentru rețele de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/06/2020

calculatoare, servere de comunicații (hardware
de calculator), hardware pentru server de acces
la rețea, componente hardware pentru VPN
(rețele private virtuale), hardware conectabil
prin magistrală serială universală (USB),
componente hardware pentru WAN (rețea zonă
extinsă).
37. Întreținerea de hardware de computer,
instalare de hardware (de calculator), întreținere
și reparații de hardware de calculator.
42. Întreținere de software, dezvoltare de
software, instalarea de software, creare de
software, software ca serviciu (SAAS) proiectare
personalizată de software, dezvoltare de
software în cadrul publicării de software,
reparare de software de calculator, scriere
de software de calculator, dezvoltare software,
programare și implementare, întreținere și
reparare de software, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de hardware
de calculator, proiectare personalizată de
hardware pentru calculatoare, cercetare privind
dezvoltarea de hardware de calculator,
configurare de hardware de calculator folosind
software, cercetare în domeniul hardware-ului de
calculator, dezvoltare de hardware şi software de
calculator, servicii de proiectare de hardware de
calculator.

───────

(210) M 2020 03987
(151) 15/06/2020
(732) PIATA DIGITALA SRL, STRADA

LUMINII NR. 19, BL. C1, SC.A, ET.
4, AP. 36, SAT VALEA LUPULUI,
JUDET IASI, COM. VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(540)

digi piața PROASPĂT.
COMOD. APROAPE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 02.09.01

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

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, hrană pentru
animale, malţ.
35. Publicitate şi activităţi de promovare în
mediul online şi offline, regruparea în avantajul
terţilor în special a produselor din clasa 31,
dar şi a altor produse diverse (cu excepţia
transportului), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziționeze cât mai
comod, comercializare en-gros şi en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web şi a altor platforme
dezvoltate în mediul online, al emisiunilor de
teleshopping, prin intermediul unor magazine şi
portaluri online, servicii de agenţii de import-
export, furnizarea de servicii de achiziţionare
pentru terţi, online, oferind o varietate largă
de produse, asistenţă în sensul şi pentru
organizarea afacerilor, incluzând consultanţă şi
informaţii referitoare la acestea, administrare
afacerilor comerciale, franciză, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, distribuirea de eşantioane, materiale
promoţionale şi de comercializare pentru terţi,
demonstraţii cu produse, publicitate prin poştă
electronică, servicii de oferte promoţionale
(promovarea reducerilor) organizarea de
operaţiuni comerciale în vederea dezvoltării
fidelităţii clienţilor (publicitate), precum şi
management-ul administrativ şi comercial al
acestor operaţiuni, administraţie comercială,
lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03988
(151) 15/06/2020
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
ET. 1, AP. 1, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N. D. GAVRIL S.R.L.,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOZAIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.01; 26.01.16

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale,
folie şi pungi din plastic pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terților
a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepţia transportului) pentru a permite clienţilor/
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
organizare de festivaluri, organizare de expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în

scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────



Erată 

    Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit M 2020/03397 si M 2020/03398 
publicate la data de 29.05.2020, data corecta a depozitelor nationale reglementare este 
23.05.2020. 
 


