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Cereri Mărci publicate în 03/07/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 04362 26/06/2020 SIPRO TEXTILE SRL Elegant Home

2 M 2020 04363 26/06/2020 SC AD AUTO TOTAL SRL ZIUA MECANICILOR AUTO

3 M 2020 04364 26/06/2020 SC. YEPARKING SOLUTIONS
SRL

PARKSHARING

4 M 2020 04365 26/06/2020 SC. YEPARKING SOLUTIONS
SRL

EPARKING

5 M 2020 04366 26/06/2020 SC. YEPARKING SOLUTIONS
SRL

YEPARKING

6 M 2020 04368 26/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

Hygea

7 M 2020 04369 26/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

Hygelia

8 M 2020 04370 26/06/2020 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

Hygienium stă în mâinile tale,
decide curat!

9 M 2020 04371 26/06/2020 PHARMA SOLUTIONS &
PRODUCTION SRL

NANO P.S.P. PHARMA
SOLUTIONS & PRODUCTION

10 M 2020 04372 26/06/2020 PHARMA SOLUTIONS &
PRODUCTION SRL

11 M 2020 04373 26/06/2020 PROFIART S.R.L. PROFIART Profesioniștii
pasiunilor tale

12 M 2020 04374 26/06/2020 EURO VIAL RESIDENCE SRL SEA ON MAMAIA

13 M 2020 04375 26/06/2020 EURO VIAL RESIDENCE SRL LAKE ON MAMAIA

14 M 2020 04376 26/06/2020 EURO VIAL RESIDENCE SRL FOREST ON BUCURESTI

15 M 2020 04377 26/06/2020 LIVIU-ŞTEFAN MARGINEAN VESELIE 'n BĂCĂNIE Pofteşte,
serveşte, te veseleşti

16 M 2020 04378 26/06/2020 ANGELICA ODAINIC TRUSOURI DE BOTEZ Odoraș
HAND MADE

17 M 2020 04379 26/06/2020 TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL SA
Unipersonal

ATON ZN

18 M 2020 04380 26/06/2020 S.C. BTM CORPORATE
SECURITY S.R.L.

BTM CORPORATE SECURITY
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(210) M 2020 04362
(151) 26/06/2020
(732) SIPRO TEXTILE SRL, STR.

STRADA NR. 2, NR. 17, JUDETUL
ILFOV, COM AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Elegant Home

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 04363
(151) 26/06/2020
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL ,

STR. TINCANI NR. 8, BL. Z18,
SC. A, ET. 10, AP. 66, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ZIUA MECANICILOR AUTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.01.30; 15.07.01

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

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații si
reparaţii, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04364
(151) 26/06/2020
(732) SC. YEPARKING SOLUTIONS

SRL, STR. ARENEI NR. 2, ET.
2, AP. 11, JUDEŢ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
PARKSHARING
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
stocarea electronică a datelor, consultanță în
domeniul tehnologiei informației (IT), furnizarea
de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanță
în proiectarea site-urilor web, actualizarea
software-ului pentru calculatoare.
45. Servicii jde concierge, servicii de rețele de
socializare online.

───────

(210) M 2020 04365
(151) 26/06/2020
(732) SC. YEPARKING SOLUTIONS

SRL, STR. ARENEI NR. 2, ET.
2, AP. 11, JUDEŢ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
EPARKING

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

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
stocarea electronică a datelor, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru

calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
scriere tehnică, planificare urbană, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, actualizarea
software-ului pentru calculatoare.
45. Servicii de concierge, servicii de reţele de
socializare online.

───────

(210) M 2020 04366
(151) 26/06/2020
(732) SC. YEPARKING SOLUTIONS

SRL, STR. ARENEI NR. 2, ET.
2, AP. 11, JUDEŢ HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
YEPARKING

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

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
stocarea electronică a datelor, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informaţiei, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicaţii software online, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi, scriere
tehnocă, planificare urbană, consultanţă în
priectarea site-urilor we, actualizarea software-
ului pentru calculatoare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/06/2020

45. Servicii de concierge, servicii de reţele de
socializare online.

───────

(210) M 2020 04368
(151) 26/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA NR.
68, BIROUL 2, SAT COSTI, JUD.
GALATI, COMUNA VÂNĂTORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Hygea

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan și
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04369
(151) 26/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA NR.
68, BIROUL 2, SAT COSTI, JUD.
GALATI, COMUNA VÂNĂTORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Hygelia

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

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni și bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan și
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 04370
(151) 26/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Hygienium stă în mâinile
tale, decide curat!

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

clase:
3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 04371
(151) 26/06/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NANO P.S.P. PHARMA
SOLUTIONS & PRODUCTION

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
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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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

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

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

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04372
(151) 26/06/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 24.13.01;
05.03.13; 26.13.25; 29.01.15

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

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate,
materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru
tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
şi alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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
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pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04373
(151) 26/06/2020
(732) PROFIART S.R.L., STR.

VOINEASA NR. 71, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PROFIART Profesioniștii
pasiunilor tale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 20.01.01; 20.01.05; 29.01.12

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

clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04374
(151) 26/06/2020
(732) EURO VIAL RESIDENCE SRL,

STR. NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C2, ET. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SEA ON MAMAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

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

clase:
36. Finanțarea proiectelor de imobiliare,
evaluare clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de agenții imobiliare pentru vânzare
și închiriere clădiri, administrare clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
închirieri de clădiri.
43. Servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare, închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță.

───────
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(210) M 2020 04375
(151) 26/06/2020
(732) EURO VIAL RESIDENCE SRL,

STR. NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C2, ET. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

LAKE ON MAMAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru marin,
portocaliu

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

36. Finanţarea proiectelor de imobiliare,
evaluare clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,
servicii de agenţii imobiliare pentru vânzare
şi închiriere clădiri, administrare clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
închirieri de clădiri.
43. Servicii de agenţie de închiriere de locuri de
cazare, închiriere de cazare temporară în case şi
apartamente de vacanţă.

───────

(210) M 2020 04376
(151) 26/06/2020
(732) EURO VIAL RESIDENCE SRL,

STR. NICOLAE FILIMON NR.
23, CORP C2, ET. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

FOREST ON BUCURESTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
36. Finanţarea proiectelor de imobiliare,
evaluare clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidenţiale,
servicii de agenţii imobiliare pentru vânzare
şi închiriere clădiri, administrare clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
închirieri de clădiri.
43. Servicii de agenţie de închiriere de locuri de
cazare, închiriere de cazare temporară în case şi
apartamente de vacanţă.

───────
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(210) M 2020 04377
(151) 26/06/2020
(732) LIVIU-ŞTEFAN MARGINEAN,

BD. ALEXANDRU OBREGIA NR.
18A, BL. 18A, AP. 58, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VESELIE 'n BĂCĂNIE
Pofteşte, serveşte, te veseleşti

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.02.01;
27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, galben, verde
(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.
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).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata şi amănuntul de produse
alimentare şi nealimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04378
(151) 26/06/2020
(732) ANGELICA ODAINIC, STR.

AMURGULUI NR. 17, BL. 2, SC.
1, ET. 4, AP. 46, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TRUSOURI DE BOTEZ
Odoraș HAND MADE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.01; 02.05.23

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

20. Trusouri îmbrăcăminte (cutii), cutii de
trusouri pentru nou-născuți și copii (din lemn sau
plastic).
24. Crișme (textile), prosoape din material textil.
25. Articole îmbrăcăminte (hăinuțe copii, rochițe,
costumașe, halate de baie), articole de
botez (îmbrăcăminte), părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de comerț online și în magazine
fizice, promovare și publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/06/2020

de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poștă, sau distribuirea de eșantioane.

───────

(210) M 2020 04379
(151) 26/06/2020
(732) TRADE CORPORATION

INTERNATIONAL SA Unipersonal,
ALCALA, 498, PLANTA 2,,
MADRID, 28027, SPANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , ROMANIA

(540)
ATON ZN

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

1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, produse chimice pentru utilizare
în horticultură (altele decât fungicide,
substanțe pentru combaterea buruienilor,
erbicide, insecticide, paraziticide) , produse
chimice pentru utilizare în silvicultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, produse chimice utilizate ca
îngrășăminte, îngrășăminte, îngășăminte pentru
sol.

───────

(210) M 2020 04380
(151) 26/06/2020
(732) S.C. BTM CORPORATE

SECURITY S.R.L., ALEEA
ORNAMENTULUI NR. 6, BL. E9,
SC. 3, ET. 1, AP. 48, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BTM CORPORATE SECURITY

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

clase:
37. Servicii de instalare și construcții auxiliare
pentru sistemele de pază, montarea de
sisteme de alarmă auto și pentru imobile,
montare sisteme electrice antiincendiu, montare
de sisteme electronice de control acces și
supraveghere video.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Organizarea de cursuri teoretice și practice
de calificare și perfecționare pentru agenții de
pază.
45. Servicii de siguranță pentru protecția
bunurilor și indivizilor, consultanță în domeniul
pazei.

───────


