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Cereri Mărci publicate în 02/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
Neo pack eco-innovation

2 M 2020 00999 24/02/2020 SC ANA SOFT SRL NICE DINING

3 M 2020 01079 24/02/2020 FLORIN VASILE Dr. Apex PREMIUM DENTAL
EXPERIENCE

4 M 2020 01387 24/02/2020 DOUBLE T SOFTWARE S.R.L. quick menu.ro

5 M 2020 01388 24/02/2020 S.C. PAPANASU HORECA
S.R.L.

PAPANAȘU

6 M 2020 01389 24/02/2020 ASOCIATIA PROFESIONALA
DE DRUMURI SI PODURI

drumuri poduri

7 M 2020 01390 24/02/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

FAVORIT

8 M 2020 01391 24/02/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

TURIST CENTER
INTERNATIONAL

9 M 2020 01392 24/02/2020 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

B BRANDS FACTORY

10 M 2020 01393 24/02/2020 S.C. DALBEST PARTYTIMES
S.R.L.

PARTY TIMES

11 M 2020 01394 24/02/2020 Optica Vision for You SRL Vision for You

12 M 2020 01395 24/02/2020 MayaMedia.ro SRL CONGRUENT

13 M 2020 01396 24/02/2020 SERVE CEPTURA SRL Cuvée Clemence 2018

14 M 2020 01397 24/02/2020 SERVE CEPTURA SRL Cuvée Sissi 2019

15 M 2020 01398 24/02/2020 Fundatia Gradinita GE. CE. PIC.
(Englishkinder)

EnglishKinder since 1983

16 M 2020 01399 24/02/2020 STEFAN-VALENTIN MANDACHI 1cm de autostradă

17 M 2020 01400 24/02/2020 SC LIQENG COMIMPEX SRL S' WEST

18 M 2020 01401 24/02/2020 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL HARAP ALB

19 M 2020 01402 24/02/2020 SC DOMENIUL MUNTEAN SRL ROȘU ÎMPĂRAT

20 M 2020 01403 24/02/2020 BRANDS DUEL SRL BW BRANDS'WAR FASHION
OUTLET

21 M 2020 01404 24/02/2020 APIS SRL OXI-STRIP

22 M 2020 01405 24/02/2020 WERNER SEEGER
QUALITÄTSMANAGEMENT
SRL

Quality Days by Werner Seeger

1 M 2020 00507 06/02/2020 NEOBUSINESS DEVEOPMENT
SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 01406 24/02/2020 SC COMPLEX HOTELIER

UNIREA SA
UNIREA HOTEL & SPA

24 M 2020 01407 24/02/2020 ANDRA MĂDĂLINA RADU eclatstudio.ro

25 M 2020 01408 24/02/2020 ANDRA MĂDĂLINA RADU CoryGlam

26 M 2020 01409 24/02/2020 ANDRA MĂDĂLINA RADU Eclat Studio

27 M 2020 01411 24/02/2020 CORNELIU - FLORIN IOSIF
VLAD BALACEANU

Delicatese.net

28 M 2020 01412 24/02/2020 CLAUDIU HERMAN Luar

29 M 2020 01413 24/02/2020 SC MC COJOM SRL ODDO

30 M 2020 01414 24/02/2020 BIG EVENTS MANAGEMENT
SRL

BIG EVENTS

31 M 2020 01415 24/02/2020 KASABIAN PROD SRL MITILIANE COUTURE

32 M 2020 01416 24/02/2020 SC CAFFE BUONGIORNO SRL MEREU ÎMPREUNĂ Caffé
Buongiorno

33 M 2020 01417 24/02/2020 SAMSUNG ELECTRONICS
CO.,LTD.

Samsung Business TV

34 M 2020 01418 24/02/2020 ALEXANDRU DOAGA CICLO EASY BIKING

35 M 2020 01419 24/02/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ
(ZONALĂ) DE SPORT
COLUMBOFIL

36 M 2020 01420 24/02/2020 ASPIS FOOD SRL ASPIS

37 M 2020 01421 24/02/2020 CENTRUL MERAKI SRL CENTRULMERAKI

38 M 2020 01422 24/02/2020 EUROEXPO FAIRS SRL babyboom festival

39 M 2020 01423 24/02/2020 FIRST BANK SA CREDITUL TUTUROR
POSIBILITATILOR

40 M 2020 01424 24/02/2020 EUROEXPO FAIRS SRL EXPO FRANCIZE

41 M 2020 01426 24/02/2020 SC LAVAN EVENTS SRL zoombet zoom your parties

42 M 2020 01427 24/02/2020 DOINA GHEORGHE DOAMNA G CREATOR DE
CIOCOLATA

43 M 2020 01428 24/02/2020 MERT S.A. MERT PORLEO

44 M 2020 01430 24/02/2020 ALIN-GHEORGHE STOICA
LUCIAN POPA

plantaround

45 M 2020 01431 24/02/2020 IOAN DRAGOTA Festivalul Ceaunului

46 M 2020 01432 24/02/2020 ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR
ALUMNI GUSTOS ROMÂNESC

GUSTOS. ROMÂNESC
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SRL, STR. ELEFTERIE NR.
10, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Neo pack eco-innovation

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.04;
29.01.03

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

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția
armelor de foc, aparate de ras.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,

vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.

───────

(210) M 2020 00999
(151) 24/02/2020
(732) SC ANA SOFT SRL, STR. SATURN

NR. 10, BL. B2, SC. 6, AP. 52,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

NICE DINING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
11.01.02; 11.01.04

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agenţii de import-export.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00507
(151) 06/02/2020
(732) NEOBUSINESS DEVEOPMENT
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(210) M 2020 01079
(151) 24/02/2020
(732) FLORIN VASILE, CALEA

MOSILOR NR. 158, BIROUL
2B, BUCURESTI, 031743,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr. Apex PREMIUM
DENTAL EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 24.13.02; 26.04.16

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

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

3. Produse nemedicinale pentru curăţarea
dinţilor.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.

───────

(210) M 2020 01387
(151) 24/02/2020
(732) DOUBLE T SOFTWARE S.R.L.,

CALEA BUCUREȘTI NR. 69, BLOC
A 21, SC. 1, ET. 3, AP. 9, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

quick menu.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01;
11.01.04

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

42. Întreținerea programelor de calculator,
actualizarea programelor de calculator,
dezvoltare de programe de calculator, editare
de programe de calculator, modificare de
programe de calculator, proiectare de programe
de calculator, întreținerea de programe de
calculator, testare de programe de calculator,
compilare de programe de calculator, scriere de
programe de calculator, programare de animații
pe calculator, cercetare privind programarea pe
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru jocuri pe calculator, reparații de programe
de calculator defectuoase.

───────
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(210) M 2020 01388
(151) 24/02/2020
(732) S.C. PAPANASU HORECA S.R.L.,

STR. GAROAFELOR NR. 7/A
C, JUD. HARGHITA, TOPLITA,
HARGHITA, 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)

PAPANAȘU

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.23;
08.01.15; 27.05.11

(591) Culori revendicate:mov, gri, alb, galben,
albastru, maro, crem, roz

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa.
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 01389
(151) 24/02/2020
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

DE DRUMURI SI PODURI, BLD.
DINU GOLESCU NR. 41, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

drumuri poduri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roșu

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

9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat.
16. Publicații imprimate, reviste (publicații
periodice).
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile.
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
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sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare de reviste pe internet, publicare
și reportaje (servicii prestate de reporteri),
educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 01390
(151) 24/02/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FAVORIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.02; 22.01.15

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

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01391
(151) 24/02/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TURIST CENTER
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
03.07.24; 01.03.06

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

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

35. Publicitate.
39. Transport, organizare de călătorii.
41. Divertisment, activități sportive și culturale.
43. Restsaurante, cazare temporară.
45. Servicii personale și sociale oferite de terți
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2020 01392
(151) 24/02/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

B BRANDS FACTORY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, roz, portocaliu,
galben, gri, verde, alb

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01393
(151) 24/02/2020
(732) S.C. DALBEST PARTYTIMES

S.R.L., STR. MIHAI VITEAZU NR.
445, JUD. BRAŞOV, HARMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

PARTY TIMES

(531) Clasificare Viena: 21.03.19; 21.01.16;
21.01.25; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, mov,
portocaliu, albastru, verde, roşu, roz

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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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).

───────

(210) M 2020 01394
(151) 24/02/2020
(732) Optica Vision for You SRL, STR.

EGALITĂŢII NR. 20, BL. 847, SC. F,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Vision for You

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:gri închis (Pantone
407C), alb (Pantone 663C), maro
(Pantone 4705C), bej (Pantone 7407C),
bej deschis (Pantone 1345C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01395
(151) 24/02/2020
(732) MayaMedia.ro SRL, STRADELA

ZMEUREI NR. 15, C3, JUD. IAŞI,
SAT VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

CONGRUENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roşu (Pantone Warm Red
C), galben (Pantone 114C), albastru
(Pantone 7688C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 01396
(151) 24/02/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL ,

CEPTURA NR. 125C, JUD.
PRAHOVA
, CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, ROMANIA

(540)

Cuvée Clemence 2018

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.19;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01397
(151) 24/02/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL ,

CEPTURA NR. 125C, JUD.
PRAHOVA
, CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, ROMANIA

(540)

Cuvée Sissi 2019

(531) Clasificare Viena: 25.01.13; 25.01.19;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01398
(151) 24/02/2020
(732) Fundatia Gradinita GE. CE.

PIC. (Englishkinder), STR.
DOCENTILOR NR. 3, BUCUREŞTI,
011041, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EnglishKinder since 1983
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(531) Clasificare Viena: 02.05.02; 02.05.27;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX=#f15b29), negru

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii educaționale pentru copii.
43. Servicii de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (servicii de creşe).

───────

(210) M 2020 01399
(151) 24/02/2020
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD.
SUCEAVA, SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

1cm de autostradă

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 07.11.10;
18.07.09; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb
(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01400
(151) 24/02/2020
(732) SC LIQENG COMIMPEX SRL,

STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL.
3, SC. G, ET. 5, AP. 270, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
S' WEST

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01401
(151) 24/02/2020
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, NR. 115-117,
CORP C2, CAM. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GAVENEA,
STR. PANAIT CERNA NR. 10,
BL.M43, AP. 31, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HARAP ALB

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de 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 de
teleshopping.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/02/2020

(210) M 2020 01402
(151) 24/02/2020
(732) SC DOMENIUL MUNTEAN SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, NR. 115-117,
CORP C2, CAM. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT MIHAELA GAVENEA,
STR. PANAIT CERNA NR. 10,
BL.M43, AP. 31, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROȘU ÎMPĂRAT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terților
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de 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 de
teleshopping.

───────

(210) M 2020 01403
(151) 24/02/2020
(732) BRANDS DUEL SRL, STR. ALEX.

SERBANESCU NR. 87, HOTEL
PHOENICIA, CAM. 5, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BW BRANDS'WAR
FASHION OUTLET

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu articole
de modă, haine și încălțăminte în magazine și
online.

───────

(210) M 2020 01404
(151) 24/02/2020
(732) APIS SRL, STR. GH. BARITIU NR.

32, JUDEŢ ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(540)
OXI-STRIP

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 01405
(151) 24/02/2020
(732) WERNER SEEGER

QUALITÄTSMANAGEMENT SRL,
VALEA ARGINTULUI NR. 151,
JUDEŢ SIBIU, CISNADIOARA,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Quality Days by
Werner Seeger

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 280 C), verde (Pantone Green 362
C)

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

41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire.

───────

(210) M 2020 01406
(151) 24/02/2020
(732) SC COMPLEX HOTELIER UNIREA

SA, PIAŢA UNIRII NR.5, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700056, IAȘI, ROMANIA

(540)

UNIREA HOTEL & SPA

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

315 C), galben (Pantone 7509C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01407
(151) 24/02/2020
(732) ANDRA MĂDĂLINA RADU,

STR. VLĂHIŢA NR.4, BL. PM8,
SC. A, ET.1, AP.7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
eclatstudio.ro

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

41. Divertisment, inclusiv prin live stream
videochat.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/02/2020

(210) M 2020 01408
(151) 24/02/2020
(732) ANDRA MĂDĂLINA RADU,

STR. VLĂHIŢA NR.4, BL. PM8,
SC. A, ET.1, AP.7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CoryGlam

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

41. Divertisment, inclusiv prin live stream
videochat.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 01409
(151) 24/02/2020
(732) ANDRA MĂDĂLINA RADU,

STR. VLĂHIŢA NR.4, BL. PM8,
SC. A, ET.1, AP.7, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Eclat Studio

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

41. Divertisment, inclusiv prin live stream
videochat.
45. Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 01411
(151) 24/02/2020
(732) CORNELIU - FLORIN IOSIF, STR.

DRM EUGEN BROTE NR. 33-41,
SCARA E, ET. 3, AP. E8, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VLAD BALACEANU, STR. A I
CUZA NR. 0, BL. 2, SC. D, AP.
3, JUDETUL BACAU, BUHUSI,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Delicatese.net

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01412
(151) 24/02/2020
(732) CLAUDIU HERMAN, STR.

PRINCIPALA NR. 397, JUDETUL
MURES, CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Luar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
01.07.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01413
(151) 24/02/2020
(732) SC MC COJOM SRL, STR.

PRELUNGIREA GHENCEA, NR.
94-100, BL. A3, AP. 3104, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ODDO

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

9. Aparate şi instrumente de 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 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 şi 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 subacvvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 01414
(151) 24/02/2020
(732) BIG EVENTS MANAGEMENT

SRL, SOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 123-125, CAMERA
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

BIG EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, rosu, 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)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01415
(151) 24/02/2020
(732) KASABIAN PROD SRL, STR.

VULTURILOR NR. 77, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MITILIANE COUTURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 25 (cu excepţia trasnportului
lor), permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod.

───────

(210) M 2020 01416
(151) 24/02/2020
(732) SC CAFFE BUONGIORNO SRL,

STRADA SF. GHEORGHE, NR.
20, JUD. ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA

(540)

MEREU ÎMPREUNĂ
Caffé Buongiorno

(531) Clasificare Viena: 02.03.18; 02.03.23;
11.03.04; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13

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

30. Cafea.
───────

(210) M 2020 01417
(151) 24/02/2020
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

CO.,LTD., 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Samsung Business TV

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

9. Televizoare, panouri de semnalizare cu afişaj
digital, monitoare pentru semnalizare digitală,
software pentru televizoare.
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───────

(210) M 2020 01418
(151) 24/02/2020
(732) ALEXANDRU DOAGA, STR. ION

MINULESCU NR. 15, JUD. ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CICLO EASY BIKING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
închis

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

39. Închirieri de biciclete.
───────

(210) M 2020 01419
(151) 24/02/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
EXPOZIȚIA PROVINCIALĂ

(ZONALĂ) DE SPORT
COLUMBOFIL

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

31. Animale vii.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate prin
bannere.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 01420
(151) 24/02/2020
(732) ASPIS FOOD SRL, B-DUL

TIMISOARA NR. 82, ET.
5, CAMERA 50, SECTOR
6, BUCURESTI, 500167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA 640,
JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ASPIS

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 27.05.01;
27.05.02; 25.01.05; 25.01.13

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

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

29. Ulei de măsline, măsline conservate.
31. Măsline neprelucrate.
35. Regruparea în avantajul terţilor a măslinelor
proaspete şi conservate, a preparaterlor din
măsline şi a derivatelor (ulei de măsline),
cu excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

───────
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(210) M 2020 01421
(151) 24/02/2020
(732) CENTRUL MERAKI SRL, STR.

GRIGORE PROCOPIU NR. 35,
JUDEŢUL VALCEA , RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)
CENTRULMERAKI

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 01422
(151) 24/02/2020
(732) EUROEXPO FAIRS SRL, BD.

EXPOZIȚIEI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

babyboom festival

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.08;
21.01.16; 27.05.02; 27.05.04; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, verde, alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare, organizarea de
competiţii şi concursuri în scop promoţional,
organizarea de evenimente în scop promoţional,
demonstraţii cu produse, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,

intermedieri de promoţii de vânzare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
eşantioane, cercetare şi servicii de marketing,
efectuarea de studii de piaţă şi sondaje de opinie,
intermediere de achiziţii de produse şi servicii
pentru alte afaceri, administrarea comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor alte companii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri culturale şi educaţionale,
organizarea de competiţii şi concursuri în scop
educaţional şi de divertisment, organizarea
de evenimente în scop educaţional şi de
divertisment, prezentarea de reprezentaţii live,
producţia, prezentarea şi distribuirea de opere
şi materiale audio şi video, furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile,
furnizarea de site-uri web de divertisment,
publicarea de reviste online, organizarea
şi susţinerea seminariilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, organizarea expoziţiilor
în scop cultural şi educaţional.

───────

(210) M 2020 01423
(151) 24/02/2020
(732) FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011132,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CREDITUL TUTUROR

POSIBILITATILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare de prezentări,
expuneri și demonstrații în scop de afaceri,
servicii de târguri și expoziții comerciale,
coordonare și
organizare de expoziții, evenimente și
demonstrații cu scop comercial sau
antreprenorial, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și
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promovare, servicii de comerț și servicii de
informare comercială a consumatorilor, servicvii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii de
vânzare
prin licitație publică, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
prelucrarea administrativă
a datelor, servicii de consultanță în afaceri,
analiză de afaceri, cercetare și servicii de
informare, studii de
piață, colectarea și sistematizarea datelor
de afaceri, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de
garanție, servicii imobiliare, brokeraj cu garanții
reale imobiliare, servicii financiare privind
furnizarea de
bonuri valorice pentru achiziția de bunuri,
servicii de depunere în casete valorice, servicii
financiare,
monetare și bancare, comerț și schimb valutar,
servicii de tranzacționare de mărfuri și titluri de
valoare,
servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, servicii de recuperare a datoriilor și de
factoring, servicii
de investiții, investirea fondurilor, subscrieri
financiare și emisiuni de titluri de valoare
(banking de investiții) tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, servicii bancare cu
numerar, cec și ordine de plată, servicii de
carduri, servicii fiscale și vamale, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
evaluare financiară și furnizare de rapoarte de
credit, servicii de evaluare, planificare financiară,
servicii de
finanțare, servicii privind capitalul de risc,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 01424
(151) 24/02/2020
(732) EUROEXPO FAIRS SRL, BD.

EXPOZIȚIEI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,
BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

EXPO FRANCIZE

(531) Clasificare Viena: 05.01.16; 27.05.02;
27.05.07; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
organizarea de tărguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare, organizarea de
competiţii şi concursuri în scop promoţional,
organizarea de evenimente în scop promoţional,
demonstraţii cu produse, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,
intermedieri de promoţii de vânzare, distribuirea
de materiale promoţionale, distribuirea de
eşantioane, cercetare şi servicii de marketing,
efectuarea de studii de piaţă şi sondaje de opinie,
intermediere de achiziţii de produse şi servicii
pentru alte afaceri, administrarea comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor alte companii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de târguri şi
expoziţii în scopuri culturale şi educaţionale,
organizarea de competiţii şi concursuri în scop
educaţional şi de divertisment, organizarea
de evenimente în scop educaţional şi de
divertisment, prezentarea de reprezentaţii live,
producţia, prezentarea şi distribuirea de opere
şi materiale audio şi video, furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile,
furnizarea de site-uri web de divertisment,
publicarea de reviste online, organizarea
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şi susţinerea seminariilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, organizarea expoziţiilor
în scop cultural şi educaţional.

───────

(210) M 2020 01426
(151) 24/02/2020
(732) SC LAVAN EVENTS SRL, STR.

RESTAURANTULUI NR. 4,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, VULCANA
PANDELE, 137540, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

zoombet zoom your parties

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.02

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

clase:
40. Închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor.
41. Producție audio, video și fotografie.

───────

(210) M 2020 01427
(151) 24/02/2020
(732) DOINA GHEORGHE, STR.

PANSELUTELOR NR. 11A, VILA
2, AP. 2, JUD. BRAŞOV, RISNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
STEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOAMNA G CREATOR
DE CIOCOLATA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04; 05.03.13

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

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

───────
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(210) M 2020 01428
(151) 24/02/2020
(732) MERT S.A., SOS. BUCURESTI-

URZICENI, NR.50 A, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI, NR.11, BL.F1, SC.C,
AP.26, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)
MERT PORLEO

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01430
(151) 24/02/2020
(732) ALIN-GHEORGHE STOICA, INT.

BÂRSEI NR. 6, BL. G7, SC. B, ET.7,
AP. 96, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LUCIAN POPA, ALE. BARAJUL
BICAZ NR. 6, BL.M 26, SC. 1, AP.
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, BL. C7, SC.3,
AP. 96, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

plantaround

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12; 05.03.13

(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01431
(151) 24/02/2020
(732) IOAN DRAGOTA, STR. ULITA

MARE NR. 270A, JUD. SIBIU,
HAMBA, SIBIU, ROMANIA

(540)
Festivalul Ceaunului

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

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

───────

(210) M 2020 01432
(151) 24/02/2020
(732) ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR

ALUMNI GUSTOS ROMÂNESC, B-
DUL MĂRĂSTI NR. 90, CLADIREA
MEMORIALĂ SANDU ALDEA,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011464,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU

(540)
GUSTOS. ROMÂNESC

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

35. Realizare de târguri comerciale, organizare
de târguri comerciale, organizare și realizare
de târguri comerciale, marketing pentru
evenimente, organizare de evenimente,
expoziţii, târguri şi spectacole în scopuri
comerciale, promoţionale şi publicitare,
prezentare de produse în scop publicitar,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate în presa de
interes general şi în presa de specialitate,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate pentru comerţ cu produse noi,

pregătire de materiale promoționale și de comerţ
pentru terți.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educaţie, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de texte şi imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
servicii de recreere şi instruire, organizare de
demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea de
competiţii culinare (instruire), servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, instruire
profesională, educație și instruire, pregătire
și instruire, servicii de educație referitoare
la arta culinară, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de conferințe, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de gale, publicare de
calendare de evenimente, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicarea de cataloage cu
informații turistice, nedescărcabile
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
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domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul artelor culinare.

───────



E R A T Ă

Referitor la depozitul M2020/00393, publicat în data de 29.01.2020 clasificarea
corectă este:

Clasa 3: Preparate cosmetice din plante (emulsii, creme, loţiuni, ape de toaletă, unguente,
balsamuri, şampoane).
Clasa 5: Preparate farmaceutice; preparate umane şi veterinare; vitamine şi multivitamine;
suplimente dietetice şi alimentare în stare solidă şi lichidă; produse din plante medicinale;
medicamente din plante; amestecuri din plante uscate, uleiuri, creme, unguente şi extracte
cu efect vindecător; siropuri medicinale din plante; ceaiuri medicinale; suplimente dietetice
cu efecte de vindecare; plasturi; ceaiuri de plante în scop medical; extracte din plante cu
efect curativ; picături din plante cu efect de vindecare; unguente şi uleiuri esenţiale cu scop
medical; plante medicinale;preparate sau pastile, tablete sau capsule cu ingrediente
medicinale; balsamuri şi creme şi unguente pentru scopuri medicale; extracte din plante sau
siropuri în scopuri medicale; nutriţie de vitamine şi minerale în scopuri medicale; preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii şi a părului; extracte de plante completate cu vitamine,
minerale, oligoelemente, ierburi în formă zdrobite şi întregi, vitamine, minerale şi
oligoelemente (suplimente alimentare); tablete din plante; capsule din plante pentru scopuri
medicale.
Clasa 32: Băuturi multivitamine, extracte de plante pentru prepararea băuturilor din plante.



E R A T Ă

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M 2020/01133, depusă la OSIM în data de 14.02.2020,
publicată în data de 21.02.2020, deoarece taxele de
înregistrare şi de publicare au fost achitate eronat.


