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Cereri Mărci publicate în 09/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00360 27/03/2020 EPOCABRAU HAUS SRL SIFON Escu

2 M 2020 02195 27/03/2020 DIVINE GLOBAL APP SRL divinee

3 M 2020 02196 27/03/2020 SC IPIP SA ipip S.A. A member of Bouygues
Construction

4 M 2020 02197 27/03/2020 SC VIORICA-COSMETIC SA VIORICA

5 M 2020 02198 27/03/2020 SC VIORICA-COSMETIC SA VIORICA

6 M 2020 02199 27/03/2020 EL MARINERO CONCEPT SRL EL MARINERO GUST SI
PASIUNE

7 M 2020 02200 27/03/2020 Romică URSU BEL ART

8 M 2020 02201 27/03/2020 Ria Clinic SRL RIACLINIC COTROCENI
Dedicați excelenței

9 M 2020 02202 27/03/2020 STONELLY CONCEPT SRL STONELLY ROMÂNIA

10 M 2020 02203 27/03/2020 MONDIAL SELECT SRL TAXI MONDIAL Select

11 M 2020 02204 27/03/2020 VICTORIŢA RADU TAXI MONDIAL

12 M 2020 02205 27/03/2020 MARIUS CATALIN BOLTASU
OVIDIU MIHAI NEACSU

UZINA URBAN COFFEE
ROASTERS

13 M 2020 02206 27/03/2020 ZSUZSÁNNA VARGA Varga mézes

14 M 2020 02207 27/03/2020 MARCHESA INVEST SA #staiacasășidonează si fii
#eroudeacasă

15 M 2020 02208 27/03/2020 PETRE IULIAN RĂDESCU USMIT ultra slow motion
intelligent training

16 M 2020 02209 27/03/2020 Sectorul 5 al Municipiului
Bucuresti
DANIEL FLOREA

#faptebune

17 M 2020 02210 27/03/2020 SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
DANIEL FLOREA

#faptebune

18 M 2020 02211 27/03/2020 MARIAM-DENISE RIFAI LEGILE PUTERII By Denise
Rifai
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(210) M 2020 00360
(151) 27/03/2020
(732) EPOCABRAU HAUS SRL,

SAT HINOVA NR. 472, JUD.
MEHEDINTI, COMUNA HINOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SIFON Escu

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, gri

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

32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi pe baza de nuci și de soia,
sucuri, aperitive fără alcool, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă cu orz
și lămâie, apă pe bază de orz și portocale,
apă tonică, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe, băuturi carbonatate înghețate, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați,
băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), băuturi cu guarana, băuturi cu
proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi energizante, băuturi energizante
(care nu sunt de uz medical), băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, baze nealcoolice
pentru cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de
uz medical), băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine
şi cu săruri minerale, băuturi pe bază de

orez, nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe
bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi pe bază de prune afumate, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi pentru sportivi cu electroliți,
cidru fără alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
cocteiluri fără alcool, punci de fructe, nealcoolic,
punci de orez, nealcoolic (sikhye), punci
nealcoolic, punci nealcoolic din fructe de kaki
uscate cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune
(băuturi răcoritoare japoneze), sarsaparilla
(băutură nealcoolică), smoothies, sorbete sub
formă de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri
fără alcool, șerbeturi din fructe (băuturi),
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, esențe pentru prepararea de băuturi
nealcoolice, nu sub formă de uleiuri esențiale,
esențe pentru preparat ape minerale aromatizate
nealcoolice (nu sub formă de uleiuri esențiale),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi, extracte de must nefermentat, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
limonadă, must conservat, nefermentat, pastile
pentru băuturi gazoase, prafuri pentru
prepararea de băuturi, prafuri utilizate la
prepararea băuturilor pe bază de fructe, prafuri
utilizate la prepararea băuturilor răcoritoare,
preparate dizolvabile pentru prepararea
băuturilor, produse pentru fabricarea de sifon,
sirop de coacăze negre, sirop de malț pentru
băuturi, sirop de migdale, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor, siropuri pentru prepararea băuturilor
răcoritoare, siropuri pentru preparat ape
minerale aromatizate, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, suc
concentrat de fructe, suc concentrat de lămâi
verzi, suc concentrat de portocale, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
verde folosit la prepararea băuturilor, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
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de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, băutură de ghimbir seacă, băutură
răcoritoare din ghimbir, băuturi răcoritoare,
limonade, sucuri
carbogazoase.

───────

(210) M 2020 02195
(151) 27/03/2020
(732) DIVINE GLOBAL APP SRL, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 10, CAMERA
1, JUD. ARAD, LIPOVA, ARAD,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

divinee

(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.24; 26.01.18

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 02196
(151) 27/03/2020
(732) SC IPIP SA , STR. DILIGENȚEI NR.

18, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ipip S.A. A member of
Bouygues Construction

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

clase:
35. Consiliere în afaceri privind organizarea
unor obiective din domeniul industriei chimice
și petrochimice prelucrătoare și extractive, studii
economice în scopuri comerciale , servicii de
comercializare a studiilor și documentațiilor sus
menționate în țară și la export.
41. Pregătire de personal în domeniu (instruire).
42. Studii de prognoză, dezvoltare, perspectivă,
fezabilitate, soluție, consultanță în domeniul
prelucrării țițeiului, industriei chimice și
petrochimice, proiectare conceptuală, de
bază și de detaliu, proiecte de reparații,
retehnologizare/modernizare pentru instalațiile
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tehnologice, auxiliare și de producerea utilităților
pentru rafinăriile de petrol, industriile chimice,
petrochimice, prelucrătoare și extractive,
proiectarea funcțională și mecanică și
elaborarea desenelor de execuție pe șantier
și uzină a echipamentelor/utilajelor pentru
industriile menționate, proiecte de dezvoltare,
conceptuale și de detaliu pentru depozite,
sisteme de transport și activitățile asociate
acestora pentru industriile specificate mai
sus, proiecte conceptuale de dezvoltare
și detaliu pentru instalații electrice și de
automatizare și elemente componente ale
acestora, proiecte de instalații de combatere
a incendiilor, protecția muncii și securitatea
instalațiilor din industriile specificate, proiecte
de construcții industriale și obiective social
culturale, expertize și analize tehnologice și
a stării tehnice a instalațiilor, echipamentelor/
utilajelor, construcțiilor, sistemelor de montaj,
electrice, automatizare, sisteme energetice și
de utilități și auxiliare din industriile specificate,
studii, expertize, studii și proiecte de ameliorare
energetică și ecologică pentru industriile
specificate, analize, expertize și documentații
tehnico-economice asociate tuturor lucrărilor și
activitățile din industriile specificate, consultanță,
asistență tehnică, sisteme informatice pentru
industriile specificate.

───────

(210) M 2020 02197
(151) 27/03/2020
(732) SC VIORICA-COSMETIC SA, STR.

MESAGER NR. 1, CHIȘINĂU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIORICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru

curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 02198
(151) 27/03/2020
(732) SC VIORICA-COSMETIC SA, STR.

MESAGER NR. 1, CHIȘINĂU,
MD-2069, REPUBLICA MOLDOVA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIORICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17; 01.03.16

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/03/2020

(210) M 2020 02199
(151) 27/03/2020
(732) EL MARINERO CONCEPT SRL,

BLD. MAMAIA NR. 312 D, BIROUL
2, ZONA 1, JUD. CONSANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA NITU ION, STR.
DEZROBIRII NR.110, BL.IS8,
SC. A, AP. 1, JUD.CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

EL MARINERO
GUST SI PASIUNE

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 18.03.21;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02200
(151) 27/03/2020
(732) Romică URSU, SAT DANCU, STR.

DALIEI NR. 70, BL. D3, SC. A, ET.
3, AP. 13, JUD. IAȘI, COMUNA
HOLBOCA, 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)

BEL ART

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.07.23;
03.07.17

(591) Culori revendicate:roșu închis (Pantone
1815 C), bej închis (Pantone 7561 C),
auriu (Panrone 7562C)

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

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

───────
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(210) M 2020 02201
(151) 27/03/2020
(732) Ria Clinic SRL, BULEVARDUL

EROILOR SANITARI NR. 21,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RIACLINIC COTROCENI
Dedicați excelenței

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.17; 26.04.02;
24.13.04

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02202
(151) 27/03/2020
(732) STONELLY CONCEPT SRL,

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 444,
CAM. 1, BLOC V10, SC. 3, ET. 1,
AP. 68, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STONELLY ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.11.03;
26.11.09; 27.05.08; 14.07.20

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

clase:
10. Măști chirurgicale pentru protecția
antibacteriană.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Servicii de croitorie.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 02203
(151) 27/03/2020
(732) MONDIAL SELECT SRL, CALEA

CĂLĂRAȘILOR NR. 161, CAM. 321,
ET. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TAXI MONDIAL Select

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.03;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 01.05.06

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

39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile.
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───────

(210) M 2020 02204
(151) 27/03/2020
(732) VICTORIŢA RADU , STR.

COMPETROL NR. 28, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, LEHLIU-GARĂ,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

TAXI MONDIAL

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 01.05.03;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.07; 24.17.25

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

39. Servicii de transport, servicii de taxi
(transport), furnizare de servicii de rezervare de
taxiuri prin aplicații mobile.

───────

(210) M 2020 02205
(151) 27/03/2020
(732) MARIUS CATALIN BOLTASU,

STR. BUZOIENI NR. 11, BL.
M47, SC. 1, ET. 7, AP. 32,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 051193,
BUCUREȘTI, ROMANIA
OVIDIU MIHAI NEACSU , STR.
VITEJIEI NR. 34, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)

UZINA URBAN
COFFEE ROASTERS

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 06.19.17;
05.07.01; 26.11.02; 25.01.05; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:oranj închis, gri
închis, alb

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────
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(210) M 2020 02206
(151) 27/03/2020
(732) ZSUZSÁNNA VARGA , STR.

TABEREI NR. 32, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU-SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Varga mézes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.24;
02.09.01; 25.01.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bej (Pantone 155C);
gri ( Pantone 11C); maro(Pantone
8021C); crem (Pantone 4675C); alb,
negru

(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).
40. Tratament de materiale, imprimare,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02207
(151) 27/03/2020
(732) MARCHESA INVEST SA,

STR. PETRE CRETU NR. 34,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012052,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#staiacasășidonează
si fii #eroudeacasă

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02208
(151) 27/03/2020
(732) PETRE IULIAN RĂDESCU,

STR. MAXIM GORKI NR. 1,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ETAJ
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

USMIT ultra slow motion
intelligent training

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
Verde 355 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aplicaţii software pentru web, aplicaţii
software descărcabile, aplicaţii software
pentru dispozitive mobile, cărţi electronice
descărcabile, cărţi audio descărcabile.
10. Aparate de exerciţii pentru reabilitare
medicală, echipamente de fizioterapie şi
recuperare, aparate pentru recuperarea fizică,
pentru uz medical.
16. Cărţi, reviste, manuale.
18. Saci de sport, genţi sportive, rucsacuri.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
care servesc la acoperirea capului pentru
practicarea sporturilor).
28. Aparate, articole şi echipamente pentru
sport, exerciţii fizice, fitness, antrenament
sportiv, gimnastică şi recuperare sportivă.
41. Antrenare (instruire), efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea de competiţii sportive,
educaţie fizică, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, furnizarea de
facilităţi sportive.
42. Cercetare ştiinţifică în scopuri medicale
şi sportive, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicaţii pentru dispozitive
mobile.
44. Servicii de testare medicală şi evaluare
a condiţiei fizice, servicii de clinică medicală
şi recuperare sportivă, servicii de terapie şi
consiliere psihologică, servicii de kinetoterapie,
servicii de medicină sportivă, servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2020 02209
(151) 27/03/2020
(732) Sectorul 5 al Municipiului

Bucuresti, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL FLOREA, STR. FABRICA
DE CHIBRITURI NR. 9-11,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#faptebune

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05

(591) Culori revendicate:roşu
(HEX=#FF0000), alb (HEX=#FFFFFF)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 02210
(151) 27/03/2020
(732) SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, STR. FABRICA DE
CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIEL FLOREA, STR. FABRICA
DE CHIBRITURI NR. 9-11,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#faptebune

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.02;
29.01.01

(591) Culori revendicate:HEX #FF0000, alb
HEX #FFFFFF

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 02211
(151) 27/03/2020
(732) MARIAM-DENISE RIFAI, BLD.

CORNELIU COPOSU NR. 4,
BL. 105A, SC. 4, ET. 4, AP.
103, , BUCUREȘTI, 030605,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAŞI
NR. 176, BL. 59, SC. A, AP.
29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEGILE PUTERII
By Denise Rifai

(531) Clasificare Viena: 07.05.02; 07.05.05;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
9. Conținut media, software de aplicații de
calculator pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet.
38. Servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
emisiuni televizate, emisiuni de știri (transmisii).
41. Emisiuni de radio (programare), producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/01933, publicat în data de 

30.03.2020, mentionam faptul ca data depozitului 

reglementar este 26.03.2020, data la care au fost comunicate 

la OSIM toate documentele prevazute la art. 9 (1) din Legea 

nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. 


