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Cereri Mărci publicate în 02/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

VIAŢĂ”
Dăruieşte Viaţă DV

4 M 2020 02039 18/03/2020 RIWOWI LINE SRL LanaTerm

5 M 2020 02040 18/03/2020 Oncos Transilvania Srl ONCOS

6 M 2020 02041 18/03/2020 Oncos Transilvania Srl

7 M 2020 02042 18/03/2020 Sablahar Vop S.R.L. KARPATEN DOOR
GARÁZSAJTÓK UȘI DE GARAJ

8 M 2020 02043 18/03/2020 ELTEX RECYCLING SRL Éltex

9 M 2020 02044 18/03/2020 S TERAPLAST SA TeraPlast since 1896

10 M 2020 02045 18/03/2020 ROMULUS SORIN NICULESCU TRANYOO

11 M 2020 02047 18/03/2020 BISERICA EVANGHELICA
C.A. DIN BRASOV - PAROHIA
BRASOV

INSPIRATIO get inspired

12 M 2020 02048 18/03/2020 PACURARU DANIELA MADI REALITATEA STAR

13 M 2020 02049 18/03/2020 ATHENEUM CONSTRUCT SRL Optimus AT Home

14 M 2020 02050 18/03/2020 CARGUARD SRL CARNEBIO

15 M 2020 02051 19/03/2020 COSTIN-ION BIRGU TRANSYLVANIA WINGS
FLIGHT SCHOOL

16 M 2020 02052 19/03/2020 PIRAMID INTERNATIONAL SRL MR OXI

17 M 2020 02053 19/03/2020 HELIN WIPES SRL ACTIVEX

18 M 2020 02054 19/03/2020 VALER BLIDAR VIILE GURA VADULUI

19 M 2020 02055 19/03/2020 FUNDATIA RATIU PENTRU
DEMOCRATIE

LSE Ideas RATIU FORUM

20 M 2020 02056 19/03/2020 MEGA PROD LUXURY SRL MARWARI

21 M 2020 02058 19/03/2020 MARIA ALBU DOMENIUL ALIMAN

22 M 2020 02059 19/03/2020 MARIA ALBU CRAMA ALIMAN

23 M 2020 02061 19/03/2020 INNAITE TECHNOLOGIES SRL matchpoint.

24 M 2020 02062 19/03/2020 SC START CONSULTING
MARKETING SRL

Roxi Handmade in Romania

1 M 2020 01289 16/03/2020 ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ Dăruieşte DV Viaţă

2 M 2020 01290 16/03/2020 ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ DV

3 M 2020 01291 16/03/2020 ASOCIAŢIA “DĂRUIEŞTE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 02063 19/03/2020 RAZVAN-IULIAN MARINESCU Lunablanca handmade Fii

curcubeul din norul altcuiva!

26 M 2020 02064 19/03/2020 RAZVAN-IULIAN MARINESCU ALL ABOUT THE MONEY

27 M 2020 02065 19/03/2020 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

INNOVATION CHALLENGE

28 M 2020 02066 19/03/2020 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

TECHNOVATION
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(210) M 2020 01289

(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dăruieşte DV Viaţă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7549C), portocaliu (Pantone 2026C)

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

35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de
colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.
41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în unităţi spitaliceşti, pregătire tehnică în materie
de igienă în spitale (instruire), coordonarea
de programe de asistenţă educaţională pentru
pacienţi cu privire la drepturile pacienţilor,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, servicii de educaţie şi instruire
referitoare la asistenţa medicală, servicii de

formare profesională în domeniul medical,
servicii de formare pentru asistente medicale,
instruire şi învăţământ medical.
44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală
furnizare de informaţii în materie de sănătate
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi de alt personal
medical specializat, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoţionale asociate afecţiunilor medicale,
consiliere medicală, consiliere în materie de
sănătate, consilierea pacienţilor şi a familiilor
acestora privind afecţiunile şi accesul la
tratament, compilarea de rapoarte medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii de informare şi consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informare medicală, servicii
de informare cu privire la asistenţa sanitară,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.
45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii
care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea

(151) 16/03/2020
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pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive,
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice, furnizarea de informaţii juridice,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, intermediere în proceduri
juridice, pregătirea de rapoarte juridice, servicii
de asistenţă legală, servicii de asistenţă pentru
litigii, servicii de avocatură (servicii juridice),
servicii de cercetare de informaţii juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii de contencios,
servicii de consultanţă juridică, servicii de
consultanţă în materie de sănătate şi siguranţă,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice, servicii în materie de litigii,
servicii juridice (paralegale), servicii juridice pro
bono.

───────

(210) M 2020 01290

(732) ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢĂ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DV

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.02
(591) Culori revendicate:galben (Pantone

7549C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor

de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de
colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.
41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în unităţi spitaliceşti,
pregătire tehnică în materie de igienă în
spitale (instruire), coordonarea de programe de
asistenţă educaţională pentru pacienţi cu privire
la drepturile pacienţilor, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, servicii de
educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, instruire şi învăţământ
medical.
44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală
furnizare de informaţii în materie de sănătate
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi de alt personal
medical specializat, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoţionale asociate afecţiunilor medicale,

(151) 16/03/2020
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consiliere medicală, consiliere în materie de
sănătate,
consilierea pacienţilor şi a familiilor acestora
privind afecţiunile şi accesul la tratament,
compilarea de rapoarte medicale, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, servicii de
informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de informare medicală, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.
45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii
care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive,
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice, furnizarea de informaţii juridice,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, intermediere în proceduri
juridice, pregătirea de rapoarte juridice, servicii
de asistenţă legală, servicii de asistenţă pentru
litigii, servicii de avocatură (servicii juridice),
servicii de cercetare de informaţii juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii de contencios,
servicii de consultanţă juridică, servicii de
consultanţă în materie de sănătate şi siguranţă,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice, servicii în materie de litigii,
servicii juridice (paralegale), servicii juridice pro
bono.

───────

(210) M 2020 01291

(732) ASOCIAŢIA “DĂRUIEŞTE VIAŢĂ”,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
105, BL. 101, SC. A, ET. 6, AP. 25,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050716,
ROMANIA

(540)

Dăruieşte Viaţă DV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7549C), portocaliu (Pantone 2026C)

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

35. Informare financiară privind sponsorizarea
asociaţiei (publicitate), căutare de sponsorizare
şi consultanţă cu privire la căutarea de sponsori.
36. Acordare de fonduri pentru instituţii de
cercetare, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, colectare de fonduri, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea strângerilor
de fonduri, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile în domeniul
medical, coordonarea activităţilor de strângere
de fonduri caritabile în domeniul medical,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, colectare
de fonduri de binefacere, furnizare de informaţii
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiţii de fonduri în scopul susţinerii şi
dezvoltării domeniului medical, organizare de
finanţări pentru proiecte umanitare, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, organizare de
colecte de fonduri, strângere de fonduri şi
sponsorizare financiară.
41. Realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, cursuri de pregătire în medicină,
servicii de instruire cu privire la sănătate şi
siguranţă, servicii educative în materie de igienă
în unităţi spitaliceşti,
pregătire tehnică în materie de igienă în
spitale (instruire), coordonarea de programe de
asistenţă educaţională pentru pacienţi cu privire
la drepturile pacienţilor, organizare de seminarii
şi congrese în domeniul medicinei, servicii de
educaţie şi instruire referitoare la asistenţa

(151) 16/03/2020
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medicală, servicii de formare profesională în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, instruire şi învăţământ
medical.
44. Servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii de consultanţă
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienţilor, servicii
de consiliere medicală, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, management de
servicii de asistenţă medicală, întocmire de
rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor, întocmire de rapoarte
cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătăţii, îngrijiri de igienă pentru oameni,
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, furnizare de
informaţii despre servicii de asistenţă medicală,
furnizare de informaţii în materie de sănătate,
furnizare de informaţii în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informaţii medicale
în sectorul sănătăţii, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale, consultanţă privind îngrijirea sănătăţii,
consultanţă privind asistenţa medicală oferită de
doctori şi de alt personal
medical specializat, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoţionale asociate afecţiunilor medicale,
consiliere medicală, consiliere în materie de
sănătate,
consilierea pacienţilor şi a familiilor acestora
privind afecţiunile şi accesul la tratament,
compilarea de rapoarte medicale, servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, servicii de
informare şi consiliere cu privire la sănătate,
servicii de informare medicală, servicii de
informare cu privire la asistenţa sanitară,
servicii de furnizare de informaţii medicale,
servicii de informare cu privire la asistenţa
sanitară, servicii de furnizare de informaţii
medicale.
45. Servicii în domeniul medical prin propunere
de modificări şi iniţiative legislative pentru
îmbunătăţirea sistemului medical şi a celui
educaţional, servicii sociale (campanii cu scop
umanitar), consultanţă oferită de experţi pentru
problemele juridice, furnizare de informaţii cu
privire la drepturile omului, furnizare de informaţii
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informaţii în domeniul juridic, furnizare de
informaţii judiciare, furnizare de opinii juridice
de specialitate, furnizare de servicii de suport
personal pentru familiile pacienţilor care suferă
de boli care le pun în pericol viaţa, furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienţii

care suferă de cancer şi pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienţilor, oferite pacienţilor din spitale şi din
instituţii de îngrijire pe termen lung, furnizare
de suport emoţional pacienţilor bolnavi de
cancer şi familiilor acestora, prin forumuri online
interactive,
furnizarea de informaţii cu privire la servicii
juridice, furnizarea de informaţii juridice,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, intermediere în proceduri
juridice, pregătirea de rapoarte juridice, servicii
de asistenţă legală, servicii de asistenţă pentru
litigii, servicii de avocatură (servicii juridice),
servicii de cercetare de informaţii juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii de contencios,
servicii de consultanţă juridică, servicii de
consultanţă în materie de sănătate şi siguranţă,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice, servicii în materie de litigii,
servicii juridice (paralegale), servicii juridice pro
bono.

───────

(210) M 2020 02039
(151) 18/03/2020
(732) RIWOWI LINE SRL, CALEA

BORSULUI NR. 36 A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410605, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LanaTerm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.11
(591) Culori revendicate:maro, verde, negru,

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Plăci de izolare fonică pentru construcții,
materiale de izolare termică pentru construcția
de mansarde,
materiale de izolare termică, materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare termică,
materiale de izolare termică folosite la
transformarea mansardelor.
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37. Lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
izolare termică a clădirilor, izolarea pereților
exteriori, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor.

───────

(210) M 2020 02040
(151) 18/03/2020
(732) Oncos Transilvania Srl, STR.

DONATH NR. 74, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400290, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)
ONCOS

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate
din carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri,
gemuri, marmelade, dulceţuri, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
conserve, murături.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne brute şi neprocesate, animale vii, fructe şi
legume
proaspete, seminţe, plante verzi şi flori naturale,
substanţe alimentare pentru animale, malţ.
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
44. Îngrijiri medicale, de igienă şi frumuseţe,
servicii în domeniile veterinar şi agricol.

───────

(210) M 2020 02041
(151) 18/03/2020
(732) Oncos Transilvania Srl, STR.

DONATH NR. 74, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400290, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.12; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate
din carne, fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte, jeleuri, gemuri, marmelade, dulceţuri,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, conserve, murături.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne brute şi neprocesate, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante verzi şi flori
naturale, substanţe alimentare pentru animale,
malţ.
39. Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri
(mai cu seamă alimentare), organizare de
călătorii.
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
44. Îngrijiri medicale, de igienă şi frumuseţe,
servicii în domeniile veterinar şi agricol.

───────
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(210) M 2020 02042
(151) 18/03/2020
(732) Sablahar Vop S.R.L., STR.

ZORILOR NR. 42, JUDEŢ
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530153, HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP. 13, JUDEŢUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HR, ROMANIA

(540)

KARPATEN DOOR
GARÁZSAJTÓK
UȘI DE GARAJ

(531) Clasificare Viena: 07.01.10; 07.01.12;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone P 175
-7C,Pantone P 175 -10C, Pantone P
175 -7C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02043
(151) 18/03/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA 5, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Éltex

(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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 02044
(151) 18/03/2020
(732) S TERAPLAST SA, DN 15A,

KM 45+500, COMUNA ŞIEU-
MĂGHERUŞ, JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, SAT SĂRĂŢEL , 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPlast since 1896

(531) Clasificare Viena: 26.03.04; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini
artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, compoziții pentru stingerea și
prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și piei de
animale,
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adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și alte
produse de umplere, compost, gunoi de grajd,
îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de
refrigerare, de ventilare, de distribuire a apei și
de uz sanitar.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate și
semiprocesate,
materiale plastice și rășini extrudate destinate
utilizării în producție, materiale de călăfătuire,
etanșare și
izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare,
asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente
nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 02045
(151) 18/03/2020
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

STR. MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET. 11, AP. 39, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TRANYOO

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.24

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

9. aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru îndrumarea în trafic
(mecanice),
dispozitive audio-vizuale şi fotografice, cabluri
de semnal pentru IT/AV şi telecomunicaţii,
dispozitive
pentru stocarea de date, echipamente de
comunicare, aparate şi instrumente pentru
acumularea şi stocarea
curentului electric, componente electrice şi
electronice, aparatură de alimentare cu energie
continuă
(baterii), aparate de transmisie în reţea,
amplificatoare de putere, amplificatoare
electrice, amplificatoare
de distribuţie.
17. Articole confecţionate din cauciuc sintetic
folosite la absorbţia şocurilor, articole
confecţionate din
cauciuc cu rol de amortizare a şocului, ambalaje
de protecţie de cauciuc, ambalaj din cauciuc,
folie de
polipropilenă, alta decât cea pentru împachetat.

───────
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(210) M 2020 02047
(151) 18/03/2020
(732) BISERICA EVANGHELICA

C.A. DIN BRASOV - PAROHIA
BRASOV, STR. CURTEA
JOHANNES HONTERUS NR. 2,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

INSPIRATIO get inspired

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.05.20

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

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

───────

(210) M 2020 02048
(151) 18/03/2020
(732) PACURARU DANIELA MADI,

STR. FRUMOASA NR. 20,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010987,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REALITATEA STAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.05.01; 01.05.12; 26.11.25; 29.01.14

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

clase:
35. Publicitate radio și de televiziune.
38. Televiziune prin cablu, difuzare de
televiziune prin satelit, comunicare de
informații prin televiziune, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, transmiterea de programe
de televiziune prin sateliți spațiali, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
transmisie de
programe de radio și televiziune prin satelit.
41. Producție de televiziune, programare
de televiziune (programare), prezentare de
programe de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, producție de spectacole
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, spectacole de televiziune prin
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satelit, producție de emisiuni de televiziune,
producție de programe de televiziune, producție
de programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
planificarea programelor de radio și de
televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de divertisment pentru televiziune,
producție de programe de televiziune cu
subtitrare, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, producție de programe
de televiziune prin cablu, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de educație furnizate prin programe de
televiziune, furnizare de informații referitoare
la programe de televiziune, divertisment sub
formă de televiziune pe telefonul mobil, servicii
ale studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de
diverstisment sub formă de programe de
televiziune, producție de programe de
televiziune în direct pentru divertisment,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice pentru televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
producție de divertisment sub formă de
programe de televiziune.

───────

(210) M 2020 02049
(151) 18/03/2020
(732) ATHENEUM CONSTRUCT SRL

, STR. UNIRII NR. 88, BL. B1,
JUD. BRĂILA , BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
Optimus AT Home

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, aparate şi instalaţii de
iluminat.

───────

(210) M 2020 02050
(151) 18/03/2020
(732) CARGUARD SRL, STR.

BORSULUI NR. 72, JUD. BIHOR,
SÂNTION, 417078, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400593

(540)

CARNEBIO

(531) Clasificare Viena: 03.04.02; 05.03.06;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate
din carne, conserve din carne, fructe şi legume.

───────
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(210) M 2020 02051
(151) 19/03/2020
(732) COSTIN-ION BIRGU, STR.

FESTUNG NR. 28, SAT BRAN,
JUD. BRASOV, COMUNA BRAN,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

TRANSYLVANIA WINGS
FLIGHT SCHOOL

(531) Clasificare Viena: 18.05.03; 18.05.01;
26.01.04; 26.01.16; 03.07.17; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:Albastru deschis,
albastru închis, maro

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

35. 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/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
produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02052
(151) 19/03/2020
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SRL,

ŞOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MR OXI

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

5. Geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool.
───────

(210) M 2020 02053
(151) 19/03/2020
(732) HELIN WIPES SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 125, ET. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
ACTIVEX

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

5. Șervețele dezinfectante, şervețele antiseptice
impregnate, şervețele de uz medical, şervețele
antibacteriene.

───────
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(210) M 2020 02054
(151) 19/03/2020
(732) VALER BLIDAR , STR. POPA

SAVU NR. 54, 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)

VIILE GURA VADULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

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

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2020 02055
(151) 19/03/2020
(732) FUNDATIA RATIU PENTRU

DEMOCRATIE, PȚA 01. DEC. 18
NR. 01, JUDEŢ CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LSE Ideas RATIU FORUM

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.05;
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Servicii educaţionale și de instruire, servicii
de educație pentru crearea conștientizării privind
importanța democrației, drepturilor politice și
civile, organizarea, coordonarea şi realizarea
de evenimente şi manifestări culturale,
sociale, educative şi caritabile, organizarea de
evenimente private cu scop cultural şi educativ,
organizarea de dezbateri culturale, coordonare
de cursuri si ateliere de instruire, de educație și
de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere în
carieră (educație), cursuri de dezvoltare
personală, organizare de reuniuni și
conferințe, consultanță în domeniul formării
și perfecționării profesionale, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
ştiinţă, dreptul public şi probleme sociale,
difuzare de materiale educative, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, seminarilor si
colocviilor, organizarea de expoziţii pentru
scopuri culturale sau educaţionale.

───────
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(210) M 2020 02056
(151) 19/03/2020
(732) MEGA PROD LUXURY SRL,

STR. ANTON PAN NR. 6, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900250, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MARWARI

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Servicii de comert cu îmbrăcăminte şi
încălţăminte, servicii de comerţ on line cu
produsele menţionate.

───────

(210) M 2020 02058
(151) 19/03/2020
(732) MARIA ALBU, STR. CANGULUI

NR. 291, JUDEŢUL CONSTANŢA,
VIISOARA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) MARIA ALBU, STR. MIRCEA
CEL BATRAN NR. 84, BL. MF1,
MEZANIN, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
DOMENIUL ALIMAN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice (cu excepţia berii), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 02059
(151) 19/03/2020
(732) MARIA ALBU, STR. CANGULUI

NR. 291, JUDEŢ CONSTANŢA,
VIISOARA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
CRAMA ALIMAN

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Regruparea în avantajul terţilor a baăuturilor
alcoolice (cu excepţia berii) (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor sa le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 02061
(151) 19/03/2020
(732) INNAITE TECHNOLOGIES SRL,

STR. SOLD. MINCA DUMITRU NR.
33, SUBSOL, AP. 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS -AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. PORTULUI NR.23, PARCUL
DE SOFT, CAM.307, JUD. GALATI,
GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

matchpoint.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06; 24.17.02

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

9. Aplicație software pentru telefon mobil,
tabletă, computer, bazată pe inteligență
artificială, destinată antrenamentelor de tenis.
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42. Servicii stiințifice și tehnologice, servicii de
cercetare, proiectare și dezvoltare de software,
programare computerizată, servicii de creare
de software pentru antrenamentele de tenis,
servicii de furnizare de date și statistici privind
antrenamentele de tennis, servicii de instalare și
mentenanță de software pentru calculatoare.

───────

(210) M 2020 02062
(151) 19/03/2020
(732) SC START CONSULTING

MARKETING SRL, STR.
ALEXANDRU OBREGIA NR.
35, BLOC 35A, AP. 59, SECTOR
4, BUCURESTI, 041731,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Roxi Handmade in Romania

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 05.03.13

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

16. Instrumente de scris, stilouri, port-stilouri,
stilouri stilografice, cartușe pentru stilouri,
cerneală pentru stilouri, pixuri și stilouri, stilouri
de oțel, stilouri din metale prețioase, stilouri cu
cerneală chinezească, stilouri (articole de scris),
cartușe cu cerneală pentru stilouri, suporturi
pentru stilouri și creioane, stilouri de desen
cu tuș, suporturi pentru creioane și stilouri,
instrumente de scris pentru marcare, tăvițe
pentru instrumente de scris, cerneală pentru
instrumente de scris, brățări pentru instrumente
de scris, suporturi pentru instrumente de scris,
seturi de instrumente de scris, penițe pentru
instrumente de scris, instrumente de scris
confecționate din fibre, rezerve cu cerneală
pentru instrumente de scris, cutii de cadou
pentru instrumente de scris, penițe de aur

pentru instrumente de scris, agrafe de prindere
pentru instrumente de scris, suporturi atașate
la instrumentele de scris pentru a fi mai ușor
de folosit, stilouri pensulă, rezerve pentru stilou,
seturi de stilou, stilouri de gravură, stilouri cu
vârfuri poroase, protecție de buzunar pentru
stilou, cutii pentru stilou și creion, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, cutii pentru stilouri și
creioane, cartușe de cerneală pentru stilouri,
pixuri și stilouri (articole de birou), suporturi
pentru așezarea orizontală a stilourilor, suporturi
pentru așezarea verticală a stilourilor, articole
de papetărie pentru scris, papetărie articole
de papetărie, ornamente pentru creioane
(papetărie), ascuțitori (de creioane) electrice,
hârtie și carton, produse de imprimerie, articole
pentru legătorie, fotografii, pensule.

───────

(210) M 2020 02063
(151) 19/03/2020
(732) RAZVAN-IULIAN MARINESCU,

STR. COASTA CAMPULUI NR. 24,
SC. A, APT. 12, STEFANESTI, JUD.
ARGEŞ, SAT STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Lunablanca handmade Fii
curcubeul din norul altcuiva!

(531) Clasificare Viena: 01.15.01; 27.05.02;
27.05.17

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
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transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02064
(151) 19/03/2020
(732) RAZVAN-IULIAN MARINESCU,

STR. COASTA CAMPULUI NR. 24,
SC. A, APT. 12, STEFANESTI, JUD.
ARGEŞ, SAT STEFANESTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

ALL ABOUT THE MONEY

(531) Clasificare Viena: 02.09.16; 02.09.23;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02065
(151) 19/03/2020
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMANIA,
STR. LISABONA NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INNOVATION CHALLENGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
13.01.17

(591) Culori revendicate:verde, gri, albastru,
rosu, galben, portocaliu, mov

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 02066
(151) 19/03/2020
(732) ASOCIATIA JUNIOR

ACHIEVEMENT ROMANIA,
STR. LISABONA NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TECHNOVATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.06;
26.11.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri, rosu, portocaliu,
verde, albastru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII





Erată Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/01880/07.03.2020, publicată la data de 26.03.2020, se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a intrat în contul Osim.  



Erată Referitor la cererea de înregistrare a  mărcii nr.  M 2020/01929/10.03.2020, publicată la data de 30.03.2020, se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare a fost folosita la depozitul M 2020 01941.  



Erată tehnica reprezentarea grafica a fost publicata distorsionat, corect fiind:                                               Referitor la depozitul M2020/01984, publicat în data de 31.03.2020, dintr-o eroare 



Erată     Referitor la depozitul M 2020 02019 din 16.03.2020, se scoate de la publicare deoare a fost solicitată retragerea acesteia.        


