
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
24/03/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 07/04/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/03/2020

2

Cereri Mărci publicate în 07/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02129 24/03/2020 AR, S.A. REZA

2 M 2020 02130 24/03/2020 NOVASERVIS FERRO GROUP
SRL

WEBERMAN

3 M 2020 02131 24/03/2020 NOVASERVIS FERRO GROUP
SRL

NOBLESS

4 M 2020 02132 24/03/2020 NOVASERVIS FERRO GROUP
SRL

TITANIA

5 M 2020 02133 24/03/2020 SC SELLA MEDICAL SRL ALCOOL SANITAR SELLA

6 M 2020 02134 24/03/2020 S.C. HERBAGETICA S.R.L. DEVIROX

7 M 2020 02136 24/03/2020 SCOALA GIMNAZIALA
DE EXCELENTA SFANTA
MUCENITA FILOTEEA

SGE bucuria reintalnirii scolare
standard intern de excelenta
in calitate ateliere scolare
acreditata prin OM nr.497 din
31.08.2018

8 M 2020 02137 24/03/2020 BOGDAN DINU Ria Ricambi

9 M 2020 02138 24/03/2020 ALEX DOREL PUTINEANU homey

10 M 2020 02140 24/03/2020 SINZIANA DENISE MIRCEA MUSEART

11 M 2020 02141 24/03/2020 KAUFLAND DIENSTLEISTUNG
GMBH & CO. KG

Animaterra

12 M 2020 02142 24/03/2020 FUNDAȚIA „TRANSYLVANIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY"

TRANSYLVANIA SPACE

13 M 2020 02143 24/03/2020 RADU OVIDIU MIU DOMDRIVE

14 M 2020 02144 24/03/2020 NICAFOR EXPERT S.R.L. PRAF DE STELE

15 M 2020 02145 24/03/2020 RODASIM SRL V VALS PROFESSIONAL CARE

16 M 2020 02146 24/03/2020 Coca-Cola Magyarország
Szolgáltató Kft.

NATUR AQUA

17 M 2020 02147 24/03/2020 SC MR.BOOST SRL Mr. Boost Drive your energy
everywhere

18 M 2020 02148 24/03/2020 GABRIEL NECHIFOR KIMONO

19 M 2020 02149 24/03/2020 Sinziana Denise Mircea MUSEART ACADEMY
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(210) M 2020 02129
(151) 24/03/2020
(732) AR, S.A., 43, BOULEVARD

PRINCE HENRI, L-1724,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
REZA

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, feţei şi a corpului,
săpunuri, creme cosmetice, loţiuni pentru păr,
şampoane, produse de parfumerie, parfumuri,
apa de colonie, uleiuri esenţiale, preparate
pentru parfumare aer, difuzoare de parfum cu
beţişoare, produse de machiaj.
14. Bijuterii, pitre preţioase, aliaje din metale
preţioase, butoni de cămaşă, agrafe de
cravată, inele (bijuterii), braţări (bijuterii),
cercei, pandantive, coliere (bijuterii), talismane,
brelocuri fabricate din metale preţioase, opere
de artă din metale preţioase, cutii pentru
bijuterii, cutii din metale preţioase, ceasornicărie
şi instrumente pentru măsurarea timpului,
ceasuri, cronometre, pendule (ceasornicărie),
ceasuri în miniatură, cutii de ceas (componente
ale ceasurilor), curele de ceas/curele pentru
ceasurile de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri sau geamuri pentru ceasuri, etuiuri
şi tocuri pentru ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, perle (articole de bijuterie), broşe
ca bijuterii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridlcata a următoarelor produse: bijuterii,
pietre preţioase, metale preţioase şi aliaje din
metale preţioase, perle, butoni de cămaşă.
ace de cravată, inele (bijuterii), brăţări, cercei,
pandantive, coliere (bijuterii), broşe, talismane,
inele pentru chei din metale preţioase, opere
de arta din metale preţioase, casete de bijuterii,
cutii din metale preţioase, ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului ceasuri
cronometre, ceasornice, ceasuri in miniatură,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor),
curele de ceas/ curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri, arcuri şi
cadrane pentru ceasuri, etuiuri şi casete de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru ceasuri, servicii de vânzare online
prin lntemet sau alte reţele electronice sau

informatice de telecomunicaţie a articolelor
următoare: bijuterii, gablonţuri (bijuterii), pietre
preţioase, metale preţioase şi aliaje din metale
preţioase, perle, butoni de cămaşă, agrafe
de cravată, inele (bijuterii), brăţări, cercei,
pandantive, coliere (bijuterii), broşe, talisman,
inele pentru chei din metale preţioase, obiecte
de artă din metale preţioase, cutii de bijuterii,
cutii din metale preţioase, ceasornicărie si
instrumente pentru măsurarea timpului, ceasuri,
cronometre, ceasornice şi ceasuri, ceasuri de
mici dimensiuni, cutii de ceas (componente
ale ceasurilor), curele de ceas, curele pentru
ceasurile de mănă/ cureluşe de ceas, lanţuri
pentru ceasuri, arcuri şi cadrane pentru
ceasuri, carcase şi cutii protectoare folosite în
ceasornicărie, carcase şi cutii pentru ceasuri
(pentru prezentare), cutii de prezentare de
ceasuri, prezentare de produse prin orice
mijloace de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor
urmatoare: bijuterii, pietre preţioase, metale
pretioase şi aliaje din metale preţioase, perle,
butoni de cămaşă, ace de cravată, inele
(bijuterii), brăţări, cercei, pandantiv, coliere
(bijuterii), broşe, talismane, inele pentru chei
din metale preţioase, opere de artă din
metale preţioase, casete de bijuterii, cutii din
metale preţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de ceas
(componente ale ceasurilor), curele de ceas/
curele pentru ceasurile de mănă/ cureluşe de
ceas, lanţuri, arcuri şi cadrane pentru ceasuri,
etuiuri şi casete de prezentare pentru ceasuri,
cutii pentru prezentare pentru ceasuri, consiliere
privind cumpărarea şi vânzaree produsetor
următoare: bijuterii, pietre preţioase, metale
preţioase şi aliaje din metale preţioase, perle,
butoni de cămaşă, ace de cravată, inele
(bijuterii), brăţări, cercei, pandantive, coliere
(bijuterii), broşe, talismane, inele pentru chei
din metale preţioase, opere de artă din
metale preţioase, casete de bijuterii, cutii din
metale preţioase, ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului, ceasuri, cronometre,
ceasornice, ceasuri în miniatură, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), curele de
ceas, curele pentru ceasurile de mână/cureluşe
de ceas, lanturi, arcuri, şi cadrane pentru
ceasuri, etuiuri şi casete de prezentare pentru
ceasuri, cutii pentru prezentare pentru ceasuri,
organizarea de prezentări de modă în scop
promotţonal, organizare de expoziiţii şi/sau de
târguri în scopuri comerciate sau publicitare.

───────
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(210) M 2020 02130
(151) 24/03/2020
(732) NOVASERVIS FERRO GROUP

SRL, STR. CAMPINA NR. 47, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
WEBERMAN

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 02131
(151) 24/03/2020
(732) NOVASERVIS FERRO GROUP

SRL, STR. CAMPINA NR. 47, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
NOBLESS

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

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

───────

(210) M 2020 02132
(151) 24/03/2020
(732) NOVASERVIS FERRO GROUP

SRL, STR. CAMPINA NR. 47, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)
TITANIA

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2020 02133
(151) 24/03/2020
(732) SC SELLA MEDICAL SRL, STR.

ETERNITATII NR. 2, ET. 1, CAM.
2, COMUNA JOITA, JUDETUL
GIURGIU, BACU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)
ALCOOL SANITAR SELLA

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
35. Publicitate, administrație comercială.
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───────

(210) M 2020 02134
(151) 24/03/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DEVIROX

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

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

───────

(210) M 2020 02136
(151) 24/03/2020
(732) SCOALA GIMNAZIALA DE

EXCELENTA SFANTA MUCENITA
FILOTEEA, STR. TRANSILVANIA
NR. 6, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, 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)

SGE bucuria reintalnirii
scolare standard intern de

excelenta in calitate ateliere
scolare acreditata prin

OM nr.497 din 31.08.2018

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.05; 02.03.30

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, verde, maro

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

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)

───────
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(210) M 2020 02137
(151) 24/03/2020
(732) BOGDAN DINU, ALEEA

MAGNOLIEI NR. 6-8, JUD
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
125105, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Ria Ricambi

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 27.05.01;
27.05.14

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

clase:
7. Componente de cuplare și transmisie a
mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, utilaje agricole.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, maşini, piese de schimb
pentru tractoare si utilaje agricole.
22. Frânghii și sfori, plase, saci pentru
transportul și depozitarea materialelor în vrac.

───────

(210) M 2020 02138
(151) 24/03/2020
(732) ALEX DOREL PUTINEANU, BLD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 107, BL V4, SC. 1, ET. 3, AP.
13, SECTOR 1, BUCURESTI,
041443, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

homey

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02140
(151) 24/03/2020
(732) SINZIANA DENISE MIRCEA,

SOS. FABRICA DE GLUCOZA
NR. 9B, BL.C, SC.D, AP.103,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MUSEART

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

clase:
9. 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.
16. Fotografii, materiale de desen și materiale
pentru artiști, materiale didactice și de instruire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2020 02141
(151) 24/03/2020
(732) KAUFLAND DIENSTLEISTUNG

GMBH & CO. KG, STR.
RÖTELSTRASSE NR. 35,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Animaterra

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

9. Materiale înregistrate descărcabile,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
software, conținut media, fișiere multimedia
descărcabile, aplicaţii mobile, publicații
electronice descărcabile înregistrate pe suport
computerizat, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, software interactiv,
software pentru jocuri.
16. Materiale pentru artişti și mijloace pentru
decorare și artă(papetărie), produse de
imprimerie, hârtie și carton, articole de
papetărie și accesorii educative, albume foto și
albume pentru colecționari (tipărituri), albume
de autocolante, autocolante, albume pentru
colecționarea de cartele magnetice, albume
pentru colecții, grafice tipărite.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, figurine
de acțiune (jucării sau articole de joacă), jocuri
electronice, măști din hârtie, jucării de pluș,
păpuși, figurine de jucărie, cărți de joc.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, publicitate, întocmire
de reclame, promovarea vânzărilor, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
marketing promoțional, servicii de promovare
și publicitate, organizare, exploatare și
monitorizare a programului de stimulare,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoționale pentru clienți,
servicii de analiză a datelor comerciale.

───────

(210) M 2020 02142
(151) 24/03/2020
(732) FUNDAȚIA „TRANSYLVANIA

INSTITUTE OF TECHNOLOGY",
STR. MIRCEA ELIADE NR. 46A,
SC. 1, ET. PARTER, AP. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
TRANSYLVANIA SPACE

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

35. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02143
(151) 24/03/2020
(732) RADU OVIDIU MIU, STR, JIANU

NR. 5, BL.B, ET. 4, AP. 93, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
DOMDRIVE

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

9. Camere de bord, camere video de
supraveghere, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video de
securitate, camere cu infraroșu, camere web,
camere video digitale, camere video portabile,
camere de monitorizare în rețea, camere
video activate de mișcare, camere video cu
funcționalități multiple, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, dispozitive de navigație GPS,
aparate de navigație pentru automobile, sisteme
de navigație multimedia pentru vehicule,
suporturi de bord pentru dispozitive de navigație,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule.
11. Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
de far, sterilizatori pentru receptoare de telefon,
aparate pentru umidificarea aerului, aparate de
umidificare a aerului, instalații de umidificare a
aerului, instalații pentru umidificare, aparate de
umidificare, altele decât cele pentru uz medical,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
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condiționre a aerului, luminatoare led, leduri
ambientale, becuri cu led, benzi cu led, lămpi
cu led, lanterne cu leduri, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase.

───────

(210) M 2020 02144
(151) 24/03/2020
(732) NICAFOR EXPERT S.R.L., STR.

BABADAG NR. 159, CAMERA 4,
BL. CORAL MALL, SC. A, ET. 8, AP.
15, JUDEŢUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PRAF DE STELE

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

33. Vinuri, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 02145
(151) 24/03/2020
(732) RODASIM SRL, JUDEŢUL

VÂLCEA, NR. 73, COMUNA
BUJORENI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

V VALS
PROFESSIONAL CARE

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.21;
27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, gri deschis,
verde deschis

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

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse pentru curățenie și igienă personala,
produse pentru toaletă,
produse de parfumerie, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseții, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, produse
pentru epilare și bărbierit.

───────
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(210) M 2020 02146
(151) 24/03/2020
(732) Coca-Cola Magyarország

Szolgáltató Kft., NÉMEDI UT, 104,
DUNAHARASZTI,, 2330, UNGARIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, .BUCUREŞTI

(540)
NATUR AQUA

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, incluzând apă
potabilă, apă cu arome, ape minerale și gazoase,
băuturi
răcoritoare, băuturi energizante și băuturi pentru
sportivi, băuturi din fructe și sucuri de fructe
incluzând apă
de nucă de cocos ca băutură, și alte băuturi
nealcoolice, incluzând siropuri, concentrate,
prafuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 02147
(151) 24/03/2020
(732) SC MR.BOOST SRL, STR.

PĂCURARI NR. 73-75, CAMERA
1, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Mr. Boost Drive your
energy everywhere

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 05.07.01;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.15

(591) Culori revendicate:maro deschis,maro
închis, negru, galben, alb

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

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).

───────

(210) M 2020 02148
(151) 24/03/2020
(732) GABRIEL NECHIFOR, STR.

BRÂNDUȘA NR. 43, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KIMONO

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

6. Constructii metalice transportabile, construcţii
din metal.
19. Constructii nemetalice transportabile,
construcţii, nemetalice.
35. Servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, publicitate,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
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afaceri), închirierea de standuri de vânzare,
marketing, servicii de consultanță în afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
financiare, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
leasing sau închirieri de spații comerciale,
evaluări imobiliare,
management imobiliar, servicii de management
imobiliar cu privire la clădiri rezidențiale,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparaţie (evaluare financiară), intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
încheiere de contracte de închiriere de
bunuri imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case, apartamente sau spații de lucru,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, servicii ale administratorilor de
imobile (clădiri), cum ar fi servicii de închiriere,
evaluare sau finanţare, servicii pentru vânzarea
de proprietati imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare.
37. Construcții de clădiri, construirea de
zone rezidențiale, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, vopsirea interioarelor şi
exterioarelor clădirilor, tencuială, lucrări de
instalații sanitare, lucrări de instalaţii termice,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări privind
acoperişurile, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), furnizarea de informaţii privind serviciile
de construcții, consultanţă în construcţii,
închirierea echipamentelor de construcţii,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor.

───────

(210) M 2020 02149
(151) 24/03/2020
(732) Sinziana Denise Mircea, SOS

FABRICA DE GLUCOZA NR.
9B, BL. C, SC. D, AP. 103,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020331,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MUSEART ACADEMY

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

clase:
9. 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.
16. Materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



Erată  Referitor la depozitul M 2019/07458 din 18.10.2019, publicat la data de 25.10.2019, dintr-o eroare de tehnoredactare, în partea verbală a denumirii mărcii a fost omis elementul "GM",  denumirea corectă a mărcii fiind ''GM GUA MOTOR'',  aşa cum reiese şi din reprezentarea grafică ataşată cererii de înregistrare a mărcii:           


