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Cereri Mărci publicate în 29/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02539 22/04/2020 SC VINEXPORT SA FOCSANI MERCI

2 M 2020 02542 22/04/2020 HEAD OF PRODUCTION SRL HEAD OF PRODUCTION

3 M 2020 02582 22/04/2020 INTERPHARM BIO
COSMETICS SRL

seedlife

4 M 2020 02583 22/04/2020 SZABOLCS SZŐTS K KALIA

5 M 2020 02584 22/04/2020 IONUT DOREL MOTOI VALETINO

6 M 2020 02585 22/04/2020 OLIVER-OCTAVIAN MATCAȘ LEMNĂRIA JDER

7 M 2020 02586 22/04/2020 ANTONIA-GEORGIANA
NEGRĂU

ACEEAȘI MĂRIE

8 M 2020 02587 22/04/2020 NICKDATA EDUSOFT SRL FizQuiz

9 M 2020 02588 22/04/2020 IONEL GEORGE BUNDA BULBI ROMANIA

10 M 2020 02589 22/04/2020 SC ECO SYSTEMS CONCEPT
SRL

KARETECH

11 M 2020 02590 22/04/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

ONE LAKE DISTRICT

12 M 2020 02591 22/04/2020 S.C. ASTRA VAGOANE
CALATORI S.A

ASTRA

13 M 2020 02592 22/04/2020 SC TEAMSARBU SRL SARBU

14 M 2020 02593 22/04/2020 EMANUEL DANIEL
GHEORGHE

GENERATIA NOUA#

15 M 2020 02594 22/04/2020 OANA STRUNILA Teatrul Mefisto

16 M 2020 02595 22/04/2020 SC HUNTING FUN SRL CODRUL BOIERESC preparate
cu meșteșug

17 M 2020 02596 22/04/2020 ION VASILE OPREA ILIE Crăița Merelor cu tradiție din
Voinești

18 M 2020 02597 22/04/2020 CARPATVIN GRUP SRL LP La Podgorii

19 M 2020 02598 22/04/2020 UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE
FOOTBALL (UEFA)

EURO 2021

20 M 2020 02599 22/04/2020 NICOLAE-EMIL DOBRE pixelprint

21 M 2020 02600 22/04/2020 Nicolae Culda Biopic Studio

22 M 2020 02601 22/04/2020 SC GOLDIELAB TECH SRL BEEZ

23 M 2020 02602 22/04/2020 SC ERD INDUSTRIES GROUP
SRL

Serele Constanța
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(210) M 2020 02539
(151) 22/04/2020
(732) SC VINEXPORT SA FOCSANI,

STR. DIONYSOS NR. 1, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
MERCI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02542
(151) 22/04/2020
(732) HEAD OF PRODUCTION SRL,

STR. DONATH NR. 188, SC. 1,
ETAJ LL, AP. 11, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

HEAD OF PRODUCTION

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 26.04.02;
27.05.01; 27.05.17

(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.

───────

(210) M 2020 02582
(151) 22/04/2020
(732) INTERPHARM BIO COSMETICS

SRL, STR. COMISIA CENTRALA
NR. 72-74, JUDEȚUL VRANCEA,
FOCȘANI, 620165, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

seedlife

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#2B2A29), alb (HEX=#FEFEFE),
violet (HEX=#834E98)

(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.
4. Lumânări.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
30. Zahăr, miere, sirop de melasă, ceai, sare.

───────
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(210) M 2020 02583
(151) 22/04/2020
(732) SZABOLCS SZŐTS, BLD.

22 DECEMBRIE NR. 192,
JUDEȚUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, 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)

K KALIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

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

───────

(210) M 2020 02584
(151) 22/04/2020
(732) IONUT DOREL MOTOI,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
63, LOCALITATEA EFORIE SUD,
JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE,
CONSTANȚA, 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)
VALETINO

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
38. Servicii de telecomunicaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.(Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02585
(151) 22/04/2020
(732) OLIVER-OCTAVIAN MATCAȘ,

SAT PREAJBA, JUDEȚUL DOLJ,
COMUNA MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEMNĂRIA JDER

(531) Clasificare Viena: 03.05.05; 24.07.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier din lemn, cutii
din lemn, scări din lemn, lăzi din lemn, grilaje
din lemn, paturi din lemn, dulapuri din lemn,
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, mobilier de grădină din lemn,
mobilier casnic confecționat din lemn, obiecte
de artă din lemn, uși din lemn pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, modele

ornamentale realizate din lemn, decoraţiuni de
perete, din lemn.
28. Articole de gimnastică, articole de
gimnastică și de sport, bănci de exerciții, bănci
pentru abdomene, bănci pentru gimnastică,
bănci pentru ridicarea de greutăți, bare
asimetrice, bare orizontale (pentru gimnastică],
bare paralele (pentru gimnastică), bare pentru
exerciții, bârne (aparate de gimnastică), lăzi
de gimnastică pentru sărituri, plase folosite cu
scopuri sportive.

───────

(210) M 2020 02586
(151) 22/04/2020
(732) ANTONIA-GEORGIANA NEGRĂU,

STR. CIOCANESTI NR. 20, BL. D,
SC. 1, ET. 1, AP. 29D, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 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)

ACEEAȘI MĂRIE

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.03.02;
26.04.03; 27.05.01

(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 protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
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 protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02587
(151) 22/04/2020
(732) NICKDATA EDUSOFT SRL, BLVD.

OLTENIA NR. 87, BL. 201B, AP. 23,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

FizQuiz

(531) Clasificare Viena: 24.15.01; 24.17.05;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau

procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
aparatura didactică audiovizuală, programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
roboţi de învăţare, aplicații software
descărcabile, aplicații mobile educative, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, aplicații software pentru web.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale didactice educative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de seminarii educative, organizare
de convenții cu scopuri educative, organizare
de spectacole în scopuri educative, organizare
de expoziții cu scopuri educative, producție de
înregistrări educative audio și video, organizare
de evenimente educative, închiriere de materiale
educative.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrial şi design industrial, servicii
de control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, programare de
software educativ, platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SAAS) care oferă software de învățare
automata, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software.

───────
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(210) M 2020 02588
(151) 22/04/2020
(732) IONEL GEORGE BUNDA, STR.

BRAZILIEI NR. 15, PARTER,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BULBI ROMANIA

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

31. Bulbi (plante), bulbi de flori, bulbi pentru
plantat, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, bulbi (plante) pentru
horticultură, bulbi (plante) de uz agricol , bulbi
pentru horticultură, bulbi pentru agricultură.

───────

(210) M 2020 02589
(151) 22/04/2020
(732) SC ECO SYSTEMS CONCEPT

SRL, STR. DUMBRAVEI NR. 2A,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

KARETECH

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 07.01.24;
27.05.01; 27.05.08

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

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

11. Aparate de dedurizarea apei.
40. Filtrarea aerului și tratarea apei.

───────

(210) M 2020 02590
(151) 22/04/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A. , STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ONE LAKE DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 02591
(151) 22/04/2020
(732) S.C. ASTRA VAGOANE

CALATORI S.A, STR. PETRU
RARES NR. 1-3, JUD ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR. 28, JUDEŢUL ARAD, ARAD,
310151

(540)

ASTRA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.11; 26.01.03

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

clase:
6. Materiale de construcţii din metal, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile şi modulare, diverse
produse metalice şi părți componente, în
special rezervoare, cisterne, containere pentru
depozitare şi transport, ambalaje metalice,
matriţe metalice de turnătorie, material metalic
pentru calea ferată.
7. Maşini, maşini-unelte, roboţi industriali, unelte
acţionate electric, cuplaje şi componente de
transmisie, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, unelte şi utilaje agricole, altele decât
unelte acționate manual.
8. Scule, unelte şi dispozitive, acționate manual.
9. Aparate şi instrumente utilizate pentru
măsurare, semnalizare, verificare (monitorizare),
detectare, testare, dispozitive de siguranţă
pentru traficul feroviar.
11. Aparate şi instalaţii de aer condiţionat
pentru vehicule, aparate şi instalaţii de iluminat,
reflectoare de vehicule, instalaţii de iluminat
şi lumini pentru vehicule, aparate şi instalaţii
sanitare, toalete, instalaţii de încălzire, de răcire,
de ventilaţie, de distribuţie a apei şi de uz sanitar.
12. Vehicule şi mijloace de transport, vehicule
feroviare, trenuri electrice, tramvaie, troleibuze,
vagoane feroviare, parti componente şi accesorii

pentru vehicule, cu excepţia autovehiculelor,
boghiu pentru vagoane de cale ferata şi
accesorii, respectiv: frâne, saboţi, segmenţi,
plăcuţe, discuri de frână, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, vagonete şi
cărucioare pentru transport, circuite hidraulice
pentru vehicule, vagoane-restaurant, portbagaje
şi plase pentru portbagaje pentru vehicule,
vagoane frigorifice de cale ferata, material rulant
pentru căile ferate, vagoane de dormit şi cuşete
de dormit pentru vehicule, vagonete basculante,
dispozitive de basculare (componente ale
vagoanelor de cale ferata).
16. Materiale şi publicaţii tiparite, reproduceri
grafice, ziare şi cataloage, caractere tipografice,
forme de tipar.
20. Mobilier şi părţi din acesta, precum şi
anumite produse din lemn, mobilă din metal.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
redacţionale şi de editare, studii şi cercetare de
piaţă, servicii de agenții de import şi export.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construirea, repararea, întreţinerea,
curăţarea şi modernizarea materialului rulant.
38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

39. Organizare de transport de marfă şi călătorii
pe cale ferată, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii legate în mod necesar de
un astfel de transport, precum şi depozitarea
bunurilor în orice fel, operaţiuni de încărcare-
descărcare, servicii de închiriere vagoanelor
de cale ferată, a vagonetelor de transport, de
instalaţie de depozitare.
40. Tratarea materialelor, servicii de sudare
a materialelor, servicii de vopsire şi acoperiri
metalice, servicii de tipărire şi fotografice.
41. Instruirea, pregătirea cadrelor şi
specializarea în domeniul concepţiei şi
producţiei de material rulant, activităţi culturale,
educaţionale, de divertisment şi sportive.
42. Proiectare constructivă şi tehnologică de
vehicule, piese de schimb şi componente pentru
vehicule cu excepţia autovehiculelor, analize
şi studii de expertiză, consultanţă în domeniul
tehnic şi transfer tehnologic cu privire la vehicule
şi material rulant, analize industriale, servicii
de cercetare industrială şi design industrial în
domeniul feroviar şi material rulant, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
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şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului referitor la material
rulant.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băutur,
servicii oferite de restaurante, baruri, snack-
baruri, cafenele, servicii hoteliere, de cazare
temporară.
45. Servicii juridice, servicii de pază şi protecţie.

───────

(210) M 2020 02592
(151) 22/04/2020
(732) SC TEAMSARBU SRL, STR.

APUSULUI NR. 12, ET. 1, JUD.
BACAU, BACAU, 600245, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.05.02; 26.05.18;
27.05.01

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,

cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 02593
(151) 22/04/2020
(732) EMANUEL DANIEL GHEORGHE,

STR. GH. LAZAR NR. 17, AP.
4, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

GENERATIA NOUA#

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.17.25; 26.13.25

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

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

───────
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(210) M 2020 02594
(151) 22/04/2020
(732) OANA STRUNILA, STR. BUSOLEI

NR. 4, SECTOR 2, BUCURESTI,
020637, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Teatrul Mefisto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.25; 07.01.24

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

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

───────

(210) M 2020 02595
(151) 22/04/2020
(732) SC HUNTING FUN SRL, STR.

COMPLEXULUI NR. 11, SAT
RUSENI, JUD. NEAMT, COMUNA
BORLESTI, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CODRUL BOIERESC
preparate cu meșteșug

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
27.07.01; 03.04.07; 29.01.15

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2020 02596
(151) 22/04/2020
(732) ION VASILE OPREA ILIE, STR.

PRINCIPALA NR. 22, JUD.
DAMBOVITA, ANINOSANI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Crăița Merelor cu
tradiție din Voinești

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.25;
05.07.13; 02.03.08; 02.03.23

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

29. Cipsuri de mere, compot de mere, piure
de mere, mere preparate, cipsuri din fructe,
fructe deshidratate, fructe preparate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe uscate, fructe glasate, fructe congelate,
fructe, gătite, fructe coapte, fructe aromatizate,
fructe tăiate, fructe feliate, fructe în conservă,
pastă de fructe, salate de fructe, coji de fructe,
gemuri din fructe, marmelada din fructe, pulpă
de fructe, conserve de fructe, fructe la borcan,
tocătură din fructe, piureuri de fructe, tartă
umplută cu fructe, cremă tartinabilă din fructe,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază de
fructe și fructe nucifere, pastă de fructe presate,
produse tartinabile din fructe, produse din fructe
uscate, aranjamente de fructe procesate,
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fructe feliate, la conservă, gustări pe bază de
fructe, deserturi pe bază de fructe, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, amestecuri de fructe și
nuci preparate, sucuri din fructe utilizate la gătit,
gustări pe bază de fructe confiate, gustări pe
bază de fructe uscate, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, umpluturi pe
bază de fructe pentru plăcinte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, umpluturi
pe bază de fructe pentru prăjituri și tarte, creme
de întins pe pâine care conțin în principal fructe.
30. Înghețată cu fructe, oțet de fructe, sosuri de
fructe, ceaiuri de fructe, fructe trase în ciocolată,
sorbeturi (înghețate de fructe), înghețate
comestibile de fructe, dulciuri (bomboane) care
conțin fructe, înghețate tip sorbet cu fructe,
suc de fructe (produse de cofetărie, șerbet),
îndulcitori constând din concentrate de fructe,
jeleuri din fructe (nu de uz medical).
31. Mere proaspete, mere crude, mere
neprelucrate, fructe proaspete, fructe crude,
fructe neprelucrate, fructe ecologice, proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), boască
(reziduuri de fructe), aranjamente de fructe
proaspete, fructe și legume proaspete, coșuri
cadou cu fructe proaspete, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi.
32. Sucuri, sucuri de fructe organice, suc
concentrat de fructe (nealcoolic), amestec de
sucuri de fructe, băuturi pe bază de suc de
mere, suc de fructe concentrat, suc concentrat
de fructe, sucuri de fructe gazoase, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, concentrate de
sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe și sucuri de legume,
băuturi de fructe, siropuri de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi),
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), băuturi pe bază de fructe, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nealcoolice din fructe
uscate, ape cu aromă de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe, băuturi răcoritoare cu aromă de fructe,
concentrate pentru preparat băuturi de fructe,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe.

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de baruri de sucuri de fructe.

───────

(210) M 2020 02597
(151) 22/04/2020
(732) CARPATVIN GRUP SRL, STR.

BECIU DOMNESC NR. 2, JUD.
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

LP La Podgorii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 24.11.18; 03.07.01; 29.01.14

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

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────
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(210) M 2020 02598
(151) 22/04/2020
(732) UNION DES ASSOCIATIONS

EUROPÉENNES DE FOOTBALL
(UEFA), ROUTE DE GENEVE 46,
NYON, 1260, ELVEȚIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, POPEŞTI - LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)
EURO 2021

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

16. Cărți de colorat și de desenat, caiete
de activități individuale, reviste, ziare,
cărți și jurnale, inclusiv cele legate de
sportivi și sportive sau evenimente sportive,
semne de carte, materiale didactice tipărite,
foi pentru adnotarea scorului, programe
pentru evenimente (tipărituri), albume pentru
evenimente, albume de fotografii, cărți cu
autograf, orare imprimate, broșuri, fotografii cu
jucători pentru colecționari, abțibilduri pentru
bara de protecție a vehiculelor, autocolante,
albume, albume de autocolante, postere,
fotografii, șervețele de masă din hârtie, pungi
de hârtie, invitații, felicitări, hârtie de ambalat
cadouri, suporturi de masă pentru pahare
și fețe de masă din hârtie, saci de gunoi
din material de hârtie sau plastic, hârtie de
ambalare a alimentelor, pungi de conservare a
alimentelor, filtre de cafea din hârtie, etichete
de hârtie, prosoape de mână din hârtie,
hârtie igienică, șervețele pentru îndepărtarea
machiajului, batiste cutii de batiste din hârtie și
carton, batiste de hârtie, articole de papetărie
și materiale de instruire și predare (cu excepția
aparatelor), hârtie pentru mașini de scris, hârtie
de copiat, plicuri, blocnotesuri pentru notițe,
învelitori
pentru documente, hârtie pentru șervețele, cărți
de exerciții, coli de hârtie pentru notițe, hârtie
de scris, rezerve de hârtie, fișiere, hârtie
pentru coperți de carte, hârtie luminiscentă,
hârtie autoadezivă pentru notițe, prespapieruri,
hârtie creponată, hârtie țesută, insigne de
hârtie, steaguri de hârtie, fanioane din hârtie,
instrumente de scris, stilouri, creioane, pixuri,
seturi de pixuri și creioane, carioci, markere cu
vârf din fibră și carioci cu vârf de fetru, markere,
cerneală, tușiere, ștampile de cauciuc, mașini
de scris (electrice sau neelectrice), litografii,
opere de artă litografice, tablouri (poze), cu sau

fără ramă, cutii de vopsea, tablouri și creioane
de colorat, crete, ornamente pentru creioane,
blocuri pentru imprimare, agende
de telefon, planificatoare de timp, organizatoare
personale de hârtie, hărți rutiere, bilete, bilete
de intrare, bilete de loterie, cecuri, cărți de
benzi desenate, calendare, cărți poștale, panouri
publicitare, bannere, transferuri (decalcomanii),
etichete de lipit, articole de birou (cu excepția
mobilierului), lichide de corectat, gume de
șters din cauciuc, ascuțitoare, standuri și
recipiente pentru articole de birou, agrafe,
pioneze, rulete de măsurat, benzi adezive pentru
papetărie, distribuitoare de bandă adezivă,
capse, șabloane, dosare pentru documente,
cleme pentru hârtie, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru cărți, recipiente pentru cărți,
timbre (sigilii), timbre postale, carduri de credit,
cărți de telefon, carduri de numerar, carduri
pentru călătorii și pentru spectacole, carduri
de garantare a cecurilor și carduri de debit
nemagnetice și din hârtie sau carton, etichete din
hârtie pentru bagaje, etuiuri pentru pașapoarte,
cecuri de călătorie, huse pentru caiete de cecuri,
agrafe metalice de birou.
18. Piele și imitație de piele, curele/chingi din
piele, umbrele, umbrele de soare, genți de
sport (altele decât cele adaptate la produsele
pe care le conțin), genți pentru activități din
timpul liber, genți, rucsacuri, ghiozdane de
școală, saci ce pot fi fixați de curele, genți de
mână, cutii pentru cărți de vizită (din piele),
genți de piele, genți de plajă, saci de călătorii
pentru îmbrăcăminte, serviete, mape pentru
documente, etichete pentru serviete, curele
pentru valize, mape pentru documente (din
piele), pudriere (goale), pungi pentru articole de
toaletă, etuiuri și cutii pentru chei (din piele),
portofele, poșete, bice, lese pentru animale,
huse pentru cărți de identitate (din piele).
25. Îmbrăcăminte, pantofi și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, cămăși,
țesături tricotate (articole de îmbrăcăminte),
pulovere, pulovere fără mâneci, tricouri, veste,
maiouri de corp, rochii și maiouri fără mâneci,
fuste, lenjerie de corp, costume de baie,
halate de baie, pantaloni scurți, pantaloni,
bonete, șepci, pălării, eșarfe, șaluri, pălării cu
cozoroc, treninguri, bluze sport, jachete, jachete
sport, jachete groase, blazere, îmbrăcăminte
rezistentă la apă, paltoane, uniforme, cravate,
bandane, manșete, bentițe, mănuși, șorțuri,
bavete, nu de hârtie, pijamale, haine de joacă
pentru sugari și copii, ciorapi și șosete, bretele
pentru ciorapi, curele (îmbrăcăminte), bretele.
32. Băuturi nealcoolice, siropuri și pudre pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, ape minerale
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și carbogazoase, alte băuturi nealcoolice, băuturi
izotonice, băuturi din fructe și legume, sucuri din
fructe și legume, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, beri, beri brune tari, beri ușoare, beri slab
alcoolizate sau fără alcool.
35. Servicii oferite de agenții de plasare, servicii
de recrutare a personalului, servicii de leasing
pentru panouri publicitare, publicitate, publicitate
prin sponsorizare (sponsorizare), servicii de
închiriere de spații publicitare, servicii oferite de
agenții pentru promovarea sportului și relațiilor
publice, servicii de cercetare de marketing,
servicii de sondare a opiniei publice, servicii
de compilare a bazelor de date, servicii de
gestionare a bazelor
de date, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la o varietate de mărfuri și anume:
solvenți, parafină, ceară, bitum și petrol,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole sportive, articole
de papetărie, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului și a
imaginilor, cărți, jocuri pe calculator, jucării,
păpuși, ziare, reviste, publicații, ace, insigne,
brelocuri, bijuterii, ceasuri, genți, prosoape,
steaguri, băuturi răcoritoare și alcoolice,
brichete, articole și produse de patiserie,
aducerea împreună, în beneficiul altora, a unei
varietăți de mărfuri (cu excepția transportului
acestora) și anume: solvenți, parafină, ceară,
bitum și petrol, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, articole
sportive, articole de papetărie, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului și a imaginilor, cărți, jocuri pe
calculator, jucării, păpuși, ziare, reviste,
publicații, ace, insigne, brelocuri, bijuterii,
ceasuri, genți, prosoape, steaguri, băuturi
răcoritoare și alcoolice, brichete, articole și
produse de patiserie, oferirea posibilității
clienților să vizualizeze și să achiziționeze în
mod convenabil produsele
respective prin internet, servicii de informații
pentru afaceri, toate furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau prin Internet,
compilarea de reclame pentru utilizarea lor ca
pagini web pe Internet, compilarea de directoare
pentru publicarea pe Internet sau pe dispozitive
de comunicare electronică fără fir, furnizarea
de spațiu pe site-uri web pe Internet pentru
publicitate de bunuri și servicii, servicii de licitație
oferite pe internet, servicii de administrarea
afacerilor pentru procesarea vânzărilor realizate
pe internet, furnizarea de programe avantajoase
pentru clienți și emiterea de carduri de fidelitate
cu datele personale ale proprietarului pentru
accesul pe stadioane sportive, promovarea
evenimentelor de fotbal și a competițiilor de

fotbal, căutare de sponsorizări financiare pentru
competiții de fotbal.
41. Educație, instruire, divertisment,
organizarea de loterii și concursuri, servicii
de pariuri și jocuri legate de sport, activități
sportive (sport, divertisment), furnizarea de
bilete de intrare pentru evenimente sportive
sau de divertisment, servicii de divertisment
legate de evenimente sportive, activități sportive
și culturale, organizarea de evenimente și
activități sportive și culturale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
în domeniul fotbalului, exploatarea locațiilor
sportive, închirierea de sisteme video și
audiovizuale, închirierea de produse educative
și recreative interactive, de discuri compacte
interactive, de CD-ROM-uri și jocuri pe
calculator, producerea discurilor compacte
interactive și a CDROM-urilor, reportaje și
relatări radio și TV de evenimente, servicii
de producție pentru programe de radio,
televiziune și de casete video, servicii de
rezervare a biletelor și de informare pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
servicii pentru tabere sportive, programarea
(calendarul) evenimentelor sportive, organizarea
de concursuri de frumusețe, divertisment
interactiv, servicii de pariuri și jocuri online
pe internet sau pe orice rețea de comunicații
electronice fără fir, furnizarea de servicii
referitoare la tombole, informații în domeniul
divertismentului (inclusiv în domeniul sportului),
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată, prin Internet sau prin orice rețea
de comunicare electronica fără fir, servicii de
jocuri electronice transmise prin Internet sau
pe telefoane mobile, editare de carte, publicare
online de cărți și ziare electronice, servicii
de înregistrare audio și video, producerea de
desene animate pentru filme, producerea de
desene animate pentru televiziune, închirierea
de înregistrări de sunet și imagini pentru
divertisment, informații în domeniul educației
furnizate online de la o bază de date
computerizată, prin Internet sau prin orice
rețea de comunicare electronică fără fir, servicii
de traducere, servicii de fotografie, închirierea
de stadioane de fotbal, programarea și/sau
închirierea de înregistrări de film, de înregistrări
audio și video.

───────
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(210) M 2020 02599
(151) 22/04/2020
(732) NICOLAE-EMIL DOBRE, SOS.

ALEXNADRIEI NR. 175, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

pixelprint

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.04

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

clase:
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02600
(151) 22/04/2020
(732) Nicolae Culda, STR. BÂRSEI NR.

5, SC. 1, ET. 4, AP. 18, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400605, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Biopic Studio

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
26.04.05

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

9. Software de realitate virtuală pentru învățarea
medicinei, software pentru realitate virtuală
și augmentată, software de realitate virtuală
pentru simulări, software de cinema de realitate
virtuală, software de realitate virtuală, modele de
realitate virtuală, căști pentru realitate virtuală,
hardware pentru realitate virtuală, ochelari de
realitate virtuală, cinematografe de realitate
virtuală (vr), software pentru jocuri de realitate
virtuală, software de realitate virtuală pentru
telecomunicații, căști pentru jocuri de realitate
virtuală, software de realitate virtuală pentru
învățământ, conținut media, programe de jocuri
video, programe de jocuri video descărcabile,
programe informatice pentru jocuri video și de
calculator, jocuri video (jocuri de calculator) sub
formă de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date, software pentru prezentare.
41. Compoziții fotografice pentru terți, editare
de filme (fotografice), editare de fotografii,
fotografie, fotoreportaje, închiriere de aparate
cinematografice, producție audio și video și
fotografie, producție de înregistrări educative
audio și video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare video, editare
de înregistrări video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, a materialelor video
și a filmelor, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de servicii de
divertisment prin intermediul filmelor video,
servicii de jocuri online, furnizare de jocuri video
online, furnizarea de jocuri de calculator online
interactive, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, furnizare online de
informații cu privire la strategii pentru jocuri pe
calculator și jocuri video, servicii de jocuri de
realitate virtuală furnizate online dintr-o rețea
de calculatoare, informații despre divertismentul
sub formă de jocuri pe calculator,
furnizate online dintr-o bază de date electronică
sau într-o rețea globală de comunicații,
furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizarea unei reviste
online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, servicii de înregistrări
în studio pentru filme, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, servicii prestate de
studiouri de înregistrare, servicii ale studiourilor
de televiziune, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții [înregistrări],
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furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii ale
studiourilor
de înregistrări privind producerea de discuri
audio, închiriere de ecrane video, închiriere
de jocuri video, închiriere de echipamente
video, închiriere de filme video, închiriere de
camere video, închirierea de benzi video,
închirierea de camere video, închiriere de benzi
video, casete video și videograme, închiriere
de benzi video preînregistrate, închiriere de
înregistrări sonore și video, închiriere de aparate
de înregistrare video, închiriere de console
pentru jocuri video, închiriere de aparate
pentru jocuri video, închirierea de aparate de
înregistrare video, servicii de închiriere de
materiale video și audio, producție de materiale
video formative, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, servicii de jocuri
video, furnizare de instalații recreative, furnizare
de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații de cinematograf, furnizare de instalații
privind învățământul, furnizare de instalații de
cinematografe, furnizare de instalații pentru
muzee, furnizare de instalații pentru formarea
profesională, furnizare de instalații de muzeu
pentru prezentări, furnizare de instalații pentru
cinematografe și teatre, furnizare de instalații
pentru săli de cinematograf, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de săli de jocuri, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive și
de atletism și programe de decernare de premii,
prezentare de concerte, prezentare de filme,
prezentare de concerte muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, prezentare de filme
cinematografice, prezentare de spectacole
muzicale, prezentare de piese de teatru,
prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de magie, prezentare
de spectacole în direct, regizare sau prezentare
de piese, organizare și prezentare de
spectacole, prezentare de spectacole de
varietăți, prezentare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de comedie în direct,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
prezentare de spectacole de dans în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, prezentare de spectacole de patinaj pe
gheață, servicii de prezentare audiovizuală în
scopuri recreative, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, organizare și prezentare

de spectacole în direct, organizare, realizare și
prezentare de reprezentații de teatru, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare în direct de producții muzicale de
crăciun, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock, servicii de prezentare în scopuri
educative.
42. Găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
găzduirea unui site web online pentru crearea
și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, închiriere de software pentru jocuri
video, dezvoltare de software pentru jocuri
video, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, furnizare de instalații computerizate,
servicii de proiectare pentru sisteme de afișare în
scop de prezentare, proiectare și dezvoltare de
software pentru jocuri de calculator și software
pentru realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software de realitate virtuală, dezvoltare
de software de realitate virtuală, proiectare de
software de realitate virtuală.

───────

(210) M 2020 02601
(151) 22/04/2020
(732) SC GOLDIELAB TECH SRL , STR.

PROF. GHEORGHE COSTAFORU
NR. 5, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BU, ROMANIA

(540)
BEEZ

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

35. Regruparea în avantajul terților a unor
produse (cu excepția transportului lor) pentru
a permite clienților să le vadă și să le
cumpere cât mai comod în magazine en-gros
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor teleshopping , servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
promovarea de bunuri și servicii ale terților prin
distribuirea de carduri de reduceri, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatorii
privilegiați și/sau utilizatorii de carduri de
fidelitate.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/04/2020

36. Servicii de intermediere financiară, emisiune
de carduri cu valoare stocată, emitere de carduri
cadou preplătite, procesarea plăților electronice
efectuate cu carduri preplătite, servicii financiare
pentru administrarea cardurilor cu valoare
stocată, a cardurilor cadou, a cardurilor de
fidelitate și a cardurilor preplătite, vânzare cu
amănuntul de carduri preplatite ale terților, pentru
cumparare de produse, emitere de carduri pentru
plăți electronice în legătură cu programe de
bonusuri și recompense, servicii administrative
de carduri de fidelitate.
38. Telecomunicații și în special furnizarea
canalelor de date necesare serviciilor de
teleshopping, primirea și transmiterea de mesaje
și imagini asistate de calculator, închiriere
de aparatură destinate transmiterii de mesaje,
furnizarea de acces la baze de date.
39. Transport și în special transport de mărfuri
precum și orice tip de transmitere de produse si
corespondență (curierat), livrare de colete prin
curierat.
42. Furnizarea accesului la siteuri electronice
și în special la o platformă on-line care
asigură transportul coletelor de la furnizori către
beneficiari, servicii de redirecționare a site-urilor
web, găzduirea unui site web on-line pentru
crearea și găzduirea de microsite-uri web.

───────

(210) M 2020 02602
(151) 22/04/2020
(732) SC ERD INDUSTRIES GROUP

SRL, STR. COLIBRII NR. 36,
JUD. CONSTANȚA, POIANA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Serele Constanța

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

7. Lanțuri de distribuție.
9. Software pentru comerț cu amănuntul,
software de calculatoare pentru comerț
electronic, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
gestionarea unui magazin online.

31. Legume proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete,
leguminoase (alimente pentru animale).
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerț
ul electronic, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului local,
servicii de comenzi online, publicitate online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de publicitate și marketing online, servicii online
de prelucrare de date, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online.
36. Servicii de plată prin comerț electronic,
servicii de tranzacții financiare online.
38. Furnizarea accesului la platforme pentru
comerț electronic pe internet.
39. Organizarea livrării de marfă, servicii de
distribuție, transport de alimente, livrare de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
alimente.
41. Servicii de instruire în materie de marketing
în comerțul cu amănuntul.
42. Programare de software pentru platforme de
comerț electronic, construirea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic.
44. Servicii de horticultură.

───────


