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Cereri Mărci publicate în 27/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02874 20/05/2020 GENECEUTICA SRL GENECEUTICA

2 M 2020 02875 20/05/2020 ASOCIAȚIA DE GENETICĂ ȘI
MEDICINĂ PERSONALIZATĂ

ASOCIATIA DE GENETICA SI
MEDICINA PERSONALIZATA

3 M 2020 03183 20/05/2020 DRAFT CONSTRUCT SRL DRAFT CONSTRUCT

4 M 2020 03249 20/05/2020 ALOMAR HAPPY SRL DEAR MUSIC

5 M 2020 03250 20/05/2020 ALOMAR HAPPY SRL NESEMNAȚII

6 M 2020 03291 20/05/2020 Stelian Folica gospodagro

7 M 2020 03292 20/05/2020 COMPANIA NAȚIONALĂ
LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

loto norocel

8 M 2020 03293 20/05/2020 S.C. POOL-UL DE ASIGURARE
ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
NATURALE S.A.

PAID

9 M 2020 03294 20/05/2020 SC DACIA PLANT SRL BiSeptol

10 M 2020 03295 20/05/2020 NICOLAE MORĂRESCU THE Sensation event & wedding
planner

11 M 2020 03296 20/05/2020 S.C SUMMA CONSULTING
S.R.L

MAGAZINUL CU MÂNCARE Vă
urează poftă mare!

12 M 2020 03297 20/05/2020 SC DILUMIR CONSULTING SRL PREPELIŢESCU Delicatese de
prepeliţă

13 M 2020 03298 20/05/2020 BAROUL HUNEDOARA BAROUL HUNEDOARA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A
BAROURILOR DIN ROMÂNIA
LEX 1923

14 M 2020 03299 20/05/2020 S.C. ARTHRO SPORT CLINIC
S.R.L.

ARTRO SPORT CLINIC

15 M 2020 03300 20/05/2020 OANA-MARIA JITARU EXTRA-S functional shoes

16 M 2020 03303 20/05/2020 AQUA QUEEN SRL Aqua Queen PURITATE
PENTRU SANATATE

17 M 2020 03304 20/05/2020 Anca Ghinea Consultatii de creativitate

18 M 2020 03305 20/05/2020 PRODPLAST S.A. PROMATERIS

19 M 2020 03306 20/05/2020 Daniela Corina Morgovan INSTALPLUS Lumea Instalaţiilor

20 M 2020 03307 20/05/2020 SC HONEST GENERAL
TRADING SRL

evo +

21 M 2020 03308 20/05/2020 SC HONEST GENERAL
TRADING SRL

evosanitary +Plus
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2020 03309 20/05/2020 SC HONEST GENERAL

TRADING SRL
evo

23 M 2020 03310 20/05/2020 SC HONEST GENERAL
TRADING SRL

evosanitary

24 M 2020 03311 20/05/2020 ALCOMAR HAPPY SRL DEER music

25 M 2020 03312 20/05/2020 SC VELMAR DREAMS SRL Romanian Adventures

26 M 2020 03313 20/05/2020 IONUT MORARU PANVIRUCIDIN

27 M 2020 03314 20/05/2020 GAVRILA VASILICA NELU SafeSide

28 M 2020 03315 20/05/2020 L'ART GASTRONOMIQUE
DISCIPLES ESCOFFIER SRL

INSTITUT CULINAIRE
DISCIPLES ESCOFFIER

29 M 2020 03316 20/05/2020 OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP S.A.

Multi Protect

30 M 2020 03317 20/05/2020 GEORGES COLLEUIL RAP Referentialul Arhetipurilor
Personale

31 M 2020 03318 20/05/2020 ALEXA TRADING SRL BLOOMAWAY

32 M 2020 03319 20/05/2020 PAUL NICOLAU WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

33 M 2020 03320 20/05/2020 ALEXA TRADING SRL Cu+Care

34 M 2020 03321 20/05/2020 SC FINANCE MEDIA SRL LUMEA BANILOR

35 M 2020 03322 20/05/2020 MABI'S MOB 2013 SRL MABI'S calitate. creativitate.
inovatie

36 M 2020 03323 20/05/2020 CENTERN NET D&C SRL XTERMIC

37 M 2020 03324 20/05/2020 SOFTWIN SRL agerio
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(210) M 2020 02874
(151) 20/05/2020
(732) GENECEUTICA SRL, STR.

VASILE GHERGHEL NR. 51,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GENECEUTICA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 26.01.03;
26.01.16; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7729C, 388C, 567C)

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

5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2020 02875
(151) 20/05/2020
(732) ASOCIAȚIA DE GENETICĂ ȘI

MEDICINĂ PERSONALIZATĂ,
STR. VASILE GHERGHEL NR. 51,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASOCIATIA DE GENETICA SI
MEDICINA PERSONALIZATA

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.11.13;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
336C, 374C, 376C), albastru (Pantone
2748C, 2985C, 7690C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2020 03183
(151) 20/05/2020
(732) DRAFT CONSTRUCT SRL, STR.

ZBURATORULUI NR. 4, CAMERA
9, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DRAFT CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 27.05.01;
29.01.13; 26.11.13

(591) Culori revendicate:bleumarin (RGB 0,
26 108), albastru (RGB 88, 98 196),
verde ( RGB 115, 172, 0)

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

37. Lucrări de construcții de inginerie civilă,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții), lucrări
de reparații
în construcții, lucrări de construcții subterane
legate de instalații sanitare, instalare de schele
pentru
construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, lucrări de construcții subterane cu
privire la
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de pozarea drenurilor, lucrări de etanșeizare
(construcții),
lucrări de construcții subterane legate de canale
de scurgere, lucrări de construcții subterane
legate de țevile de alimentare cu apă.

───────

(210) M 2020 03249
(151) 20/05/2020
(732) ALOMAR HAPPY SRL, STR.

MARTHA BIBESCU NR. 33A,
JUD.ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
DEAR MUSIC

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

35. Publicitate, managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicaţii.

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03250
(151) 20/05/2020
(732) ALOMAR HAPPY SRL, STR.

MARTHA BIBESCU NR. 33A,
JUD.ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
NESEMNAȚII

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

35.  Publicitate, managementul afacerilor.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03291
(151) 20/05/2020
(732) Stelian Folica, B-DUL BANUL

MANTA NR. 12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
gospodagro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 03292
(151) 20/05/2020
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ

LOTERIA ROMÂNĂ S.A., STR.
POENARU BORDEA NR. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040094,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

loto norocel

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
04.02.20; 05.03.06

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

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

9. Aparate de colectare monede (totalizatoare),
aparate de schimbat monede, automate de
schimbat bancnote în monede, mecanisme
acţionate cu monede pentru distribuitoare
automate, mecanisme care funcţionează cu
monede, componente electronice pentru aparate
de jocuri de noroc, hardware pentru jocuri
şi jocuri de noroc, informaţii cu privire la
jocuri şi jocuri de noroc, publicaţii electronice
descărcabile referitoare la jocuri şi jocuri
de noroc, software pentru administrarea de
jocuri şi jocuri de noroc online, software
pentru aplicaţii de calculator cu jocuri şi
jocuri de noroc, programe pentru jocuri pe
computer, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate
pe suporturi de date, manuale de pregătire

sub formă de programe de calculator,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoaşterea imaginilor, programe de
calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de calculator
pentru televiziune interactivă şi pentru
jocuri şi/sau concursuri interactive, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfeţe pentru utilizatori, programe de
controlare a proceselor, programe de calculator
stocate în format digital, programe de jocuri
de calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri pe calculator pentru simularea
tranzacţiilor de valori mobiliare (software),
programe de jocuri video descărcabile,
programe descărcabile pentru jocuri electronice,
programe informatice pentru jocuri video şi
de calculator, programe informatice utilitare
descărcabile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe înregistrate
pentru jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, programe pentru aparate de jocuri
video arcade, programe pentru jocuri pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), programe
pentru jocuri video interactive, programe pentru
prelucrarea datelor, aparate pentru vărsăminte
şi depozite automate, dispozitive de control
(automate), distribuitoare automate de bilete,
maşini automate de încasare, maşini automate
de sortat şi numărat bani: maşini automate
de sortat bani, case automate, comutatoare
automate de transfer, cronometre pentru aparate
automate, software pentru pariuri, maşini de
numărat şi sortat bani, platforme software care
permit utilizatorilor să strângă bani, terminale
de plată, dispozitive de distribuire şi sortare a
banilor, detectoare de monede false, maşini de
numărat sau sortat monede, mecanisme pentru
aparate declanşate prin introducerea jetoanelor,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jetoane (mecanisme pentru aparate declanşate
prin introducerea lor): seturi de cartuşe destinate
utilizării cu aparate de jocuri electronice: carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, software pentru închirierea
de spaţiu publicitar pe site-uri web, programe
pentru jocuri.
16. Papetărie, rechizite de birou, produse de
imprimerie, şi anume reviste, ziare, postere,
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fotografii, bonuri valorice de joc, formulare pentru
pariuri, formulare pentru loterii toto si loto, bilete
loto, bilete toto, afişaje cu suport, anunţuri,
panouri publicitare, calendare, precum şi alte
materiale publicitare imprimate (în legătură
cu loterii şi realizarea lor), bilete de loterie:
plăci pentru jocuri, chitanţe pentru încasarea
premiilor: dovada tichetelor valorice, materiale
promoţionale din hârtie, cuprinse în această
clasă: broşuri şi materiale cu instrucţiuni cu
privire la jocuri: reviste cu ghiduri de strategie
pentru jocuri: reviste de strategii pentru jocuri de
noroc.
28. Jocuri loto, lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, jocuri de noroc, cartele de joc,
obiecte pentru realizarea de loterii și jocuri de
noroc și alte jocuri, și anume automate de joc
acţionate cu bani, cipuri, mese speciale de joc,
mobilier specific pentru jocuri, jetoane pentru
jocuri de noroc, jocuri automate cu fisă, jocuri
automate cu jetoane, maşini automate pentru
jocuri, aparate de divertisment pentru sălile de
jocuri, aparate de jocuri de divertisment cu
fise, aparate de jocuri electronice tip arcade,
acţionate cu fise, aparate de jocuri electronice
de tip arcade, aparate de jocuri electronice,
aparate de jocuri mecanice montate separat,
aparate de jocuri mecanice tip flipper, acţionate
cu monede, aparate pentru jocuri, aparate
pentru jocuri video, aparate pentru jocuri de
calculator, aparate pentru jocuri de îndemânare
sau noroc, aparate pentru jocuri electronice
adaptate utilizării cu ecran sau monitor extern,
cutii pentru aparate de jocuri video, dispozitive
de control pentru aparate de jocuri video,
controler jocuri video (gamepad), echipamente
de jocuri care funcţionează cu bancnote, fise
(jetoane) pentru jocuri, jetoane pentru jocurile
de noroc, jetoane şi zaruri (echipamente pentru
jocurile de noroc), jocuri cu fise, maşini de
jocuri mecanice care funcţionează cu fise, jocuri
electronice de tip arcade (acţionate cu fise sau
contor), jocuri de acţiune şi de îndemânare,
jocuri de interior cu jetoane, jocuri mecanice,
maşini de jocuri cu afişaj cu cristale lichide,
maşini de jocuri recreative acţionate cu monede,
maşini pentru jocurile de noroc, tastaturi pentru
jocuri, echipament pentru jocul de bingo, jetoane
pentru jocuri, jocuri, mese de ruletă, seturi
pentru jocul de ruletă, jetoane pentru jocul de
ruletă, maşini cu sloturi (maşini de jocuri), maşini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise),
echipamente vândute ca şi seturi pentru a juca
jocuri de cărţi, aparate pentru parcuri de distracţii
şi terenuri de joacă, jetoane de poker.
41. Servicii în materie de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri, servicii de

cazino, pariuri şi jocuri de noroc, servicii de
burse de pariuri, pariuri hipice, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenţie de pariuri),
închiriere de aparate de jocuri video cu monede,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulţi
jucători, servicii de 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,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, închiriere de aparate pentru jocuri
video, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (maşini de jocuri), servicii de
închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, furnizare de instalaţii de săli de jocuri,
furnizare de instalaţii pentru cazinouri şi pentru
jocuri, închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de jocuri de
cazino, închiriere de maşini şi aparate de jocuri,
închirierea echipamentelor de jocuri, punere la
dispoziţie de jocuri prin intermediul unui sistem
informatic, servicii de săli de jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator şi jocuri video, servicii de jocuri
de poker, servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate, servicii pentru organizarea
de jocuri, servicii specifice cazinourilor, servicii
de cazino on-line, furnizare de instalaţii de
cazino, servicii de bingo, servicii de sală de
bingo, servicii pentru parcurile de distracţii şi
cele tematice, servicii specifice parcurilor de
distracţii, servicii specifice parcurilor de distracţii
şi tematice, jocuri de noroc (expres, pronosport,
loz în plic, instant lottery).
42. Consultanţă tehnică, cu privire la planificare
şi realizare de loterii, jocuri cu câştig şi
de noroc, mai ales în internet, furnizare
de platforme de internet, în special pentru
intermedierea participării la jocuri de noroc şi
de dexteritate, precum şi la loterii, şi pentru
terţi, consultanță tehnică pentru jucătorii la
loterie și jocuri pe bani și jocuri de noroc,
consiliere tehnică pentru efectuarea serviciilor
de plăţi fără numerar, proiectare şi dezvoltare
de software şi hardware pentru jocuri, jocuri
video, loterii, concursuri cu premii, pariuri şi
jocuri de noroc on-line, creare şi dezvoltare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator, dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator, dezvoltare de software
pentru jocuri video, elaborare de programe de
calculator pentru jocuri pe calculator, elaborare
de programe de calculator pentru jocuri video
şi jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere de
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software pentru jocuri video, programare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de jocuri, proiectare de software pentru jocuri
video, proiectare de software pentru jocuri
pe calculator, proiectare şi dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator, proiectare şi
dezvoltare de software pentru jocuri de calculator
şi software pentru realitate virtuală, proiectare
şi dezvoltare de software pentru managementul
lanţului de aprovizionare, construirea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic,
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic, întreţinere
de software utilizat în domeniul comerţului
electronic, programare de software pentru
platforme de comerţ electronic, servicii de
consultanţă referitoare la software utilizat în
domeniul comerţului electronic.

───────

(210) M 2020 03293
(151) 20/05/2020
(732) S.C. POOL-UL DE ASIGURARE

ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
NATURALE S.A., B-DUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, ARIPA
DE EST A CLĂDIRII, AMERICA
HOUSE (E_03_02), ETAJ 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PAID

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03294
(151) 20/05/2020
(732) SC DACIA PLANT SRL , STR.

HARMANULUI FN, JUDEŢUL
BRAŞOV, LOCALITATEA BOD,
507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BiSeptol

(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.

───────

(210) M 2020 03295
(151) 20/05/2020
(732) NICOLAE MORĂRESCU, STR.

SOVEJA NR. 118, BL. DR35, ET.
3, AP. 12, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE Sensation event
& wedding planner
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(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).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse 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).

───────

(210) M 2020 03296
(151) 20/05/2020
(732) S.C SUMMA CONSULTING S.R.L,

PREL. BUCURESTI BL. I37, SC.!,
ET. 4, AP. 16, JUD. CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MAGAZINUL CU MÂNCARE
Vă urează poftă mare!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 11.01.01; 25.01.05;
26.02.07

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2020

(210) M 2020 03297
(151) 20/05/2020
(732) SC DILUMIR CONSULTING SRL,

STR. PABURETU NR. 120, JUD.
VÂLCEA, BABENI, VALCEA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PREPELIŢESCU
Delicatese de prepeliţă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 03.07.24;
03.07.25; 25.01.09; 24.17.02; 26.01.15;
26.01.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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 03298
(151) 20/05/2020
(732) BAROUL HUNEDOARA, B-DUL

IULIU MANIU, BL. B1, AP. PARTER,
JUDETUL HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL.
9E, SC. 1, AP.2, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400348, ROMANIA

(540)

BAROUL HUNEDOARA
UNIUNEA NAŢIONALĂ
A BAROURILOR DIN
ROMÂNIA LEX 1923

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.01; 24.07.03; 05.03.17

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

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

45. Servicii juridice.
───────
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(210) M 2020 03299
(151) 20/05/2020
(732) S.C. ARTHRO SPORT CLINIC

S.R.L., STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCURESTI,
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)

ARTRO SPORT CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.11.01; 02.01.23

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

clase:
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. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa)
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals.
(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)
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)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 03300
(151) 20/05/2020
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

ECATERINA VARGA NR. 49, JUD.
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)
EXTRA-S functional shoes

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.(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)

───────
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(210) M 2020 03303
(151) 20/05/2020
(732) AQUA QUEEN SRL, CALEA

MOŞILOR NR. 298, BL. 48,
SC.2, ET.6, AP. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Aqua Queen PURITATE
PENTRU SANATATE

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 27.05.01;
27.05.17

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

32. Apă îmbuteliată.
───────

(210) M 2020 03304
(151) 20/05/2020
(732) Anca Ghinea, STR. BOZIENI NR.

9, BL. 830 BIS, SC. 1, ET. 2, AP. 12,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061615,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Consultatii de creativitate

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

41. Educație, instruire, servicii educative pentru
adulți, organizare de seminarii educative,
publicare de materiale educative, organizare
de evenimente educative, servicii educative
în domeniul afacerilor, servicii educative în
domeniul managementului, seminarii educative.

───────

(210) M 2020 03305
(151) 20/05/2020
(732) PRODPLAST S.A.,

ŞOS.BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 1, JUDEŢ ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PROMATERIS

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

1. Compost.
5. Produse sanitare pentru igiena feminină.
8. Tacâmuri biodegradabile.
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de plastic pentru ambalat
și împachetat, folii transparente din plastic, folii
din plastic pentru ambalat, folii din polietilenă
pentru ambalat sau împachetat, folii cu bule de
aer, din material plastic, pentru ambalarea sau
condiționarea mărfurilor,
ambalaj din plastic.
17. Folii de plastic biodegradabile de uz agricol.
21. Pahare biodegradabile, farfurii
biodegradabile, tăvi biodegradabile, castroane
biodegradabile, sticle biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
40. Servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), reciclarea deș eurilor, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile.
41. Educație și instruire.
42. Servicii de consultanță privind mediul,
servicii de cercetare și dezvoltare, cercetarea în
domeniul protecției mediului, servicii de evaluare
a stării mediului.

───────
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(210) M 2020 03306
(151) 20/05/2020
(732) Daniela Corina Morgovan, STR.

TEPES VODA NR. 4, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

INSTALPLUS
Lumea Instalaţiilor

(531) Clasificare Viena: 03.09.04; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
350 U), gri (Pantone 444 U), negru
(Pantone Process Black U)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 03307
(151) 20/05/2020
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR. 121,
BL. 82, SC. 1, ET.2, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

evo +

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
24.17.09

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi

construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03308
(151) 20/05/2020
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR. 121,
BL. 82, SC. 1, ET.2, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

evosanitary +Plus

(531) Clasificare Viena: 24.17.05; 26.11.03;
27.05.01

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03309
(151) 20/05/2020
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR. 121,
BL. 82, SC. 1, ET.2, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

evo
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(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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)
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 03310
(151) 20/05/2020
(732) SC HONEST GENERAL TRADING

SRL, STR. AGRICULTORI NR. 121,
BL. 82, SC. 1, ET.2, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

evosanitary

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03311
(151) 20/05/2020
(732) ALCOMAR HAPPY SRL, STR.

MARTHA BIBESCU NR. 33A,
JUDEȚUL ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DEER music

(531) Clasificare Viena: 22.01.25; 03.04.15;
03.04.24; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
350C), auriu, bej (Pantone 9162C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03312
(151) 20/05/2020
(732) SC VELMAR DREAMS SRL,

ALEEA ION TRIVALE NR. 4,
JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Romanian Adventures

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

35. Servicii de publicitate şi reclamă în domeniul
turismului şi călătoriilor, servicii de comerţ cu
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obiecte artizanale româneşti în spaţii special
amenajate.
39. Servicii de turism ( cu excepţia cazării),
organizarea de călătorii în ţară şi străinătate,
incluzând şi organizarea de croaziere, transport
de persoane, servicii de agenţii de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice oferite de o
agenţie de turism (cu excepţia cazării).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, incluzând servicii specifice
parcurilor de aventură pentru şcolari şi servicii
de tabere pentru şcolari (instruire, divertisment),
cursuri de pregătire în industria turismului.

───────

(210) M 2020 03313
(151) 20/05/2020
(732) IONUT MORARU, STR.

PETRICANI NR. 1R, SECTOR
2 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVEL - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , STR. ION GHICA NR. 3, ET.
2, AP. 20, SECTOR 3
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PANVIRUCIDIN

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03314
(151) 20/05/2020
(732) GAVRILA VASILICA NELU, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 28B, JUD.
SIBIU, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA
MARIANA, STR. C. NOICA , BL.
2, SC. B, AP. 21, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

SafeSide

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, reclamă, în domeniul activităţii
de învăţare a limbilor străine, precum şi în
cel al traducerilor în şi din limbi străine,
consultanţă management şi marketing, asistenţă
de specialitate, în aceste domenii.
41. Educaţie, instruire, predare cursuri de
învăţare a limbilor străine, într-un centru
educaţional, şi/sau prin corespondenţă, şi/sau
online, servicii de traducere, servicii de interpret
lingvistic, organizare de concursuri, colocvii,
seminarii, simpozioane, cu scop educativ şi
cultural, consiliere educaţională /instruire şi
consultanţă profesională în aceste domenii.

───────
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(210) M 2020 03315
(151) 20/05/2020
(732) L'ART GASTRONOMIQUE

DISCIPLES ESCOFFIER SRL,
BD. ION IONESCU DE LA
BRAD NR. 61-63, ET. 5, AP. 18,
BIROU 11, BUCUREŞTI, 077190,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR.
SPLAI BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

INSTITUT CULINAIRE
DISCIPLES ESCOFFIER

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.14;
26.01.18; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis

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

41. Servicii de instruire şi educaţie referitoare la
arta culinară, consultanţă privind organizarea de
competiţii culinare.

───────

(210) M 2020 03316
(151) 20/05/2020
(732) OMNIASIG VIENNA INSURANCE

GROUP S.A., ALEEA ALEXANDRU
NR. 51, SECTOR 1, BUCURESTI,
011822, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Multi Protect

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

35. Publicitate, administrație comercială.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 03317
(151) 20/05/2020
(732) GEORGES COLLEUIL, STR.

IMPASSE DES CHENES NR. 265, ,
MARSANNE, 26740, FRANȚA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RAP Referentialul

Arhetipurilor Personale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de asistență
profesională individualizată (coaching), furnizare
de cursuri de instruire, informații în materie de
divertisment, informații în materie de educație,
publicare de cărți, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizarea și
conducerea de colocvii, organizarea și
conducerea de conferințe, organizarea și
conducerea de congrese, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative, publicare on-
line de cărți și reviste electronice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2020

(210) M 2020 03318
(151) 20/05/2020
(732) ALEXA TRADING SRL, ALEEA

CAPIDAVA NR. 40-42, SECTOR
2, BUCURESTI, 022936,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLOOMAWAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20;
02.09.04; 26.04.16; 26.04.18; 29.01.14

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

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 03319
(151) 20/05/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL.A, ET.4, AP.46,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCUREŞTI, RO, .

(540)

WISHFEST FESTIVALUL
LAMPIOANELOR PE APĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
01.01.05

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

35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, promovare a vânzărilor de produse
și servicii ale terților prin evenimente
promoționale.
41. Organizare de evenimente cu scop cultural
şi educativ, organizarea de evenimente în scop
de divertisment, organizarea de spectacole în
scop de divertisment, divertisment, organizarea
de ateliere recreative, organizarea de concerte,
organizarea de festivaluri de divertisment,
educative sau culturale, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau de divertisment,
organizare de concursuri de divertisment,
organizarea de lecții și ateliere de gătit (instruire),
furnizarea de spații de joacă și activități
recreative pentru copii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură culinară, servicii de rezervare de spaţii
pentru evenimente, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────
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(210) M 2020 03320
(151) 20/05/2020
(732) ALEXA TRADING SRL , ALEEA

CAPIDAVA NR. 40-42, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 022936,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL , STR. RĂSPÂNTIILOR
NR. 37, ET.1, AP.2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020547, ROMANIA

(540)

Cu+Care

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 24.17.07;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul online.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────

(210) M 2020 03321
(151) 20/05/2020
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 5,
SC. B, AP. 47, CAM. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUMEA BANILOR

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 26.03.15;
01.15.09; 27.05.02; 27.05.24

(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,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schiţe/
planuri (tipărituri), suporturi pentru cărţi, cărţi
broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii
din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
calendare, pânze pentru pictură, tuburi din
carton, cataloage, carduri/cartele, cromolitografii
(în mai multe culori)/crom, planşete cu clamă
(pentru hârtii), clipsuri de birou/capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, coperţi (papetărie)/învelitori (papetărie),
dosare pentru documente (papetărie), blocuri
de desen, planşete pentru desen, gravuri,
plicuri (papetărie), figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din papier mâché
(pastă de hârtie), dosare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
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formulare tipărite, hărţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, etichete
din hârtie sau carton, lucrări de artă litografică,
litografii, bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), manuale/ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, rechizite de birou,
cu excepţia mobile, numere (caractere), carnete
de notiţe (papetărie), tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, broşuri, foi de hârtie (papetărie),
ecusoane cu nume (articole de birou), hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, hârtie
pergament, penare/cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, forme de tipar,
caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou ), tipărituri (gravuri),
prospecte, ştampile de sigilare, sigilii cu pecete,
sigilii (ştampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie),
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
tăbliţe de scris, hârtie de scris, truse cu
instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, 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, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de publicitate, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plată per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
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38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu
(streaming) de date, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 03322
(151) 20/05/2020
(732) MABI'S MOB 2013 SRL, STR.

CREMENITA NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MABI'S calitate.
creativitate. inovatie

(531) Clasificare Viena: 03.01.24; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilier.
35. Servicii de comerţ intern şi internaţional, en
gros, on line, en detail, licitare, publicitate.
37. Servicii de construcţii şi zidărie, vopsitorie
interior şi exterior, servicii de tâmplărie.
40. Servicii de vopsire.
42. Servicii de proiectare design mobilier.

───────
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(210) M 2020 03323
(151) 20/05/2020
(732) CENTERN NET D&C SRL, ALEEA

MAGNOLIEI NR. 10, JUDEŢUL
GIURGIU, ROATA DE JOS,
087195, GIURGIU, ROMANIA

(540)

XTERMIC

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 01.15.05;
27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, negru
(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.

───────

(210) M 2020 03324
(151) 20/05/2020
(732) SOFTWIN SRL, STR. MĂGURICEA

NR. 20, BL. 7P, SC. 1, ET. 2, AP. 7,
SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 71504,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

agerio

(531) Clasificare Viena: 04.05.14; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, albastru
deschis, albastru închis, gri, roşu

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

9. Software de calculator, software descărcabil
și aplicații software, toate utilizate pentru
crearea, captarea,
gestionarea, căutarea, indexarea, stocarea,
sincronizarea, recunoașterea, publicarea,
distribuirea și
transmiterea de informatii media digitale, imagini
și informații video în direct, inclusiv documente,
note, linkuri
și capturi de site-uri web, imagini, fotografii,
conţinut audio și video, prin intermediul rețelelor
globale
de calculator și comunicații, software de
calculator, software descărcabil și aplicații
software pentru
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colectarea, editarea, organizarea, modificarea,
marcarea cărților, transmiterea, stocarea și
partajarea de date și informații, software de
calculator, software descărcabil și aplicații
software pentru livrare de conținut wireless,
software de calculator, software descărcabil
și aplicații software mobile care oferă acces
web la aplicații și servicii printr-un sistem
de operare web, software de calculator
folosit pentru preluarea de note, și anume,
software de înregistrare, organizare, editare și
transmitere de informații și imagini audio și
video în format electronic, software de calculator
pentru vizualizarea și editarea agendelor de
întâlniri și a listelor de activități, software
de calculator pentru reamintirea utilizatorilor
cu privire la date și evenimente, software
pentru accesul la documente partajate (note),
software de calculator folosit pentru accesarea și
transmiterea
de informații în rețele de calculatoare, și anume,
software de calculator pentru trimiterea de e-
mailuri și
publicarea de note prin intermediul rețelelor de
calculatoare, software de calculator, software
descărcabil și
aplicații software mobile pentru stocare pe suport
electronic de date, documente, fișiere, text,
fotografii,
imagini, grafică, muzică, conținut audio, video și
multimedia, programe de calculator și aplicații
software
mobile pentru captarea, organizarea, căutarea,
stocarea, sincronizarea, recunoașterea,
partajarea și
transmiterea oricărui număr de note sau
videoclipuri, texte scrise de mână sau imagistice
pe mai multe
computere, platforme de rețea și dispozitive
mobile, software de calculator interactiv,
software descărcabil și aplicații software mobile
pentru utilizare în activități educaționale.
42. Furnizarea accesului temporar la software
de calculator nedescărcabil pentru utilizare în
captarea, gestionarea,
căutarea, indexarea, stocarea, sincronizarea,
recunoașterea, publicarea, distribuirea și
transmiterea de
materiale și informații digitale, inclusiv
documente, videoclipuri, imagini video în direct,
note, link-uri către
site-uri web și capturi, imagini, fotografii, clipuri
audio și video, prin intermediul rețelelor globale
de
calculatoare și de comunicații, inclusiv prin
intermediul unor aplicații software descărcabile
și aplicații

mobile, asigurarea accesului temporare la
software de calculator interactiv nedescărcabil
pentru indexarea,
stocarea, administrarea și partajarea de
documente, note, link-uri și capturi de site-uri,
imagini, fotografii,
clipuri audio și video, inclusiv prin intermediul
unor aplicații software descărcabile și aplicații
mobile,
asigurarea accesului temporar la software de
calculator nedescărcabil pentru preluarea de
note și desenarea
imaginilor și pentru vizualizarea, editarea,
accesarea și publicarea de documente, note și
imagini, asigurarea
utilizării temporare a unei platforme software
online nedescărcabilă, dedicată cadrelor
didactice și studenț
ilor pentru a colabora on-line pentru a facilita
schimbul deschis de informații și date prin
intermediul reț
elelor globale de calculataore și rețelelor
de comunicații, respectiv software pentru
gestionarea temelor și a
materialelor de cursuri, caietelor de sarcini
și responsabilitățile profesorilor și studenților,
furnizarea
accesului temporar la aplicații software pentru
notarea, vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea de
documente și note, programe informatice pentru
vizualizarea și editarea agendelor de întâlniri și
listelor de
activități, software pentru reamintirea
utilizatorilor cu privire la date și evenimente,
servicii cloud pentru
stocarea generală a datelor, servicii de cloud
computing prin intermediul unor aplicații software
ce permit
modificarea și accesarea datelor stocate de la
distanță.

───────


