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Cereri Mărci publicate în 24/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 03434 17/05/2022 GOCAB SOFTWARE SA GO Cab PRO

2 M 2022 03435 17/05/2022 GOCAB SOFTWARE GO Ad

3 M 2022 03436 17/05/2022 HOSPITALITY BRANDS HOTEL LA BOHÈME stories of
Little Paris

4 M 2022 03437 17/05/2022 VICTORIA LIMITED SRL BUCHAREST GOLF CLUB

5 M 2022 03438 17/05/2022 HUIDU ȘERBAN-SEBASTIAN CRONICA CÂRCOTAȘILOR

6 M 2022 03439 17/05/2022 CASINO MANHATTAN SRL MoneyBet

7 M 2022 03440 17/05/2022 TIMAC AGRO INTERNATIONAL SUPERTIM

8 M 2022 03441 17/05/2022 ORLANDO FRESH FOOD SRL ORLANDO RESIDENCE

9 M 2022 03442 17/05/2022 ATENEUL NATIONAL DIN IASI Corul Marii Uniri

10 M 2022 03443 17/05/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

AUTHENTIC BLEND
INGREDIENTS

11 M 2022 03444 17/05/2022 CARTIER BIO 888 S.R.L. Basarabia Food

12 M 2022 03445 17/05/2022 MARIUS-MIREL MICU HARMONY RESIDENCE

13 M 2022 03446 17/05/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. VELLA

14 M 2022 03447 17/05/2022 AVICARVIL SRL LaProvincia Hrănit Sănătos
Pui crescut la Sol FĂRĂ
ANTIBIOTICE

15 M 2022 03448 17/05/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. MULTIPROFIT mai ieftin
împreună
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(210) M 2022 03434
(151) 17/05/2022
(732) GOCAB SOFTWARE SA,

STR.GRAMONT NR.38, ET.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

GO Cab PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 29.01.12

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

clase:
9. Software (program) pentru computere,
aplicaţii mobile descărcabile.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online
39. Organizarea de servicii de transport
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 03435
(151) 17/05/2022
(732) GOCAB SOFTWARE,

STR.GRAMONT NR.38, ET.1,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR
4, BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

GO Ad

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 26.04.01

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

clase:
9. Software (program) pentru computere,
aplicaţii mobile descărcabile.
35. Servicii de publicitate.
38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online.
39. Organizarea de servicii de transport.
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (SaaS).

───────
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(210) M 2022 03436
(151) 17/05/2022
(732) HOSPITALITY BRANDS, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
51, CAMERA 5, BIROUL NR. 1,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOTEL LA BOHÈME
stories of Little Paris

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
202C), gri (Pantone P 179 14 C)

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

43. Servicii hoteliere (cazare), servicii de
rezervare la hoteluri, asigurare de spații de
cazare pentru turiști, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 03437
(151) 17/05/2022
(732) VICTORIA LIMITED SRL, STR.

CLOPOTARII VECHI, NR. 18,
ET. 3, CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST GOLF CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 21.03.01; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
respectiv sub aceasta clasă, societatea va
desfășura activități legate de antrenarea
(instruire) sportivă pentru golf, furnizare de
articole pentru golf, furnizare facilități de recreere
și facilități sportive în domeniul golfului, închiriere
echipament sportiv pentru golf, organizare și
desfășurare evenimente și competiții sportive
pentru golf.

───────
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(210) M 2022 03438
(151) 17/05/2022
(732) HUIDU ȘERBAN-SEBASTIAN,

STR. ELEFTERIE NR. 25, AP.
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CRONICA CÂRCOTAȘILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și televiziune.
41. Educație, furnizare de divertisment, activități
culturale și sportive, în special organizarea de
competiții și evenimente de divertisment, afaceri
și culturale, adunări sociale (social gatherings),
organizarea de evenimente muzicale, competiții
și evenimente sportive, organizarea de expoziții
cu scopuri culturale și educative, furnizarea
de informații de divertisment, servicii de
imagine digitală, realizare de film, servicii de
fotografiere (photography), reportaje fotografice,
publicare de texte (altele decât textele
publicitare), învățământ, educație și învățămânat
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
facilități de cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line, publicarea de cărți, montaj
de benzi video (editare), publicare on-line de
periodice și cărți electronice, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), realizarea
de spectacole și evenimente, servicii de
microfilmare, servicii de reporteri, filmări pe
bandă video, editarea sunetului și imaginii,
servicii în legătură cu microfilmarea, servicii
de divertisment, Servicii oferite de artiști de
spectacol (entertainer services), publicarea de
ziare, reviste ilustrate, cărți, texte, publicarea
on-line de ziare, reviste ilustrate si cărți,
servicii de editură electronica, altele decât cele
publicitare, realizarea, distribuția și derularea pe
ecran (screening) a documentarelor și filmelor
educaționale, filmelor video, programelor radio
și spoturilor de televiziune, organizarea unor
zile de amuzament și evenimente sportive,
organizarea, prezentarea și producerea de
spectacole, spectacole în direct și evenimente
cu participarea publicului, organizarea de
prezentări, expoziții, programe de televiziune,
emisiuni radio.

───────

(210) M 2022 03439
(151) 17/05/2022
(732) CASINO MANHATTAN SRL,

ȘOS. COLENTINA NR. 26, BL. 64,
PARTER, BUCUREȘTI, 021181,
ROMANIA

(540)

MoneyBet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

41. Servicii de jocuri de noroc, jocuri de noroc,
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc,
servicii de jocuri de noroc în scopuri de
divertisment, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile.

───────

(210) M 2022 03440
(151) 17/05/2022
(732) TIMAC AGRO INTERNATIONAL,

27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010641, ROMANIA

(540)
SUPERTIM

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, ingrasaminte si
preparate pentru îmbunătățirea solului.

───────
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(210) M 2022 03441
(151) 17/05/2022
(732) ORLANDO FRESH FOOD SRL,

STR. ŞOS DE CENTURĂ, NR.
5, JUDEŢUL ILFOV, CLINCENI,
077060, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ORLANDO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.22; 07.01.08; 07.03.02; 29.01.13

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

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vanzare bunuri imobiliare.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare.
37. Construcții civile, construcții și demolări de
clădiri, reparatie si intretinere de cladiri.

───────

(210) M 2022 03442
(151) 17/05/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGĂ, NR. 14, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)
Corul Marii Uniri

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

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

───────

(210) M 2022 03443
(151) 17/05/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

AUTHENTIC BLEND
INGREDIENTS

(300)
Prioritate invocată:
085729/15-02-2022/JM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 03444
(151) 17/05/2022
(732) CARTIER BIO 888 S.R.L.,

FUNDĂTURA HĂRMANULUI, NR.
2, SPAŢIU D2-D-P-08, JUDEȚ
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
SECTOR 4, ROMANIA

(540)

Basarabia Food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.12;
07.01.09; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
39. Transport și livrare de bunuri, livrare de
alimente, servicii de transport de alimente, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, 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 2022 03445
(151) 17/05/2022
(732) MARIUS-MIREL MICU, ALEEA

SARGETIA, NR. 48, SECTOR 2,
SECTOR 2, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HARMONY RESIDENCE

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

37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, exterminări, dezinsecție și deratizare,
altele decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură, silvicultură, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, extracție de resurse naturale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), asamblare,
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întreţinere şi reparaţii de mobilier, consolidare
de clădiri, conservarea clădirilor, construcție
de case, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți, construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcții
pe uscat (onshore), construcții și reparații
de clădiri, construirea de zone rezidențiale,
fundații pentru clădiri, furnizare de informații
în domeniul construcțiilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
pregătirea podelelor pentru placare și căptușire,
pregătirea terenului pentru construcții, servicii de
cimentare, servicii de colmatare și călăfătuire
interioare, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, renovarea
și repararea clădirilor, construire de locuințe
private, construirea de locuințe publice, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, reparații și întreținere de clădiri,
curățare interioară și exterioară de clădiri,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, montare de clădiri și
structuri prefabricate, vopsire de clădiri, vopsire,
pentru suprafețe interioare și exterioare,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
de infrastructură, construcție de anexe de casă.

───────

(210) M 2022 03446
(151) 17/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEEVR BOCU, NR 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR 94,
BL. 14 A, SC 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

VELLA
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

286C), bleumarin inchis (Pantone
5255C), alb

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

29. Pește,nu viu, pește conservat, pește, la
conservă, pește, sărat, pește congelat, ton, nu
vii, heringi, nu vii, somon , nu vii, sardine, nu vii,
produse alimentare pe bază de pește, batoane
de pește, file, spumă de pește, fileuri de pește,
crustacee, nu vii, raci nu vii, homari, nu vii,
creveți, nu vii, moluște, nu vii, languste, nu vii,
midii, nu vii, stridii , nu vii, fructe de mare, nu
vii, fructe de mare, preparate, fructe de mare,
gătite, fructe de mare, congelate, fructe de mare,
conservate, paste tartinabile pe bază de pește,
icre de pește, preparate, icre de pește, alge de
mare, conservate.

───────
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(210) M 2022 03447
(151) 17/05/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VÂLCEA, FRÂNCESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD-UL
LACUL TEI, NR. 56, BL 19, SC B,
AP 52, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020392, ROMANIA

(540)

LaProvincia Hrănit
Sănătos Pui crescut la

Sol FĂRĂ ANTIBIOTICE

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 03.07.24; 26.03.04; 26.11.13;
26.01.03; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────

(210) M 2022 03448
(151) 17/05/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR.31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, 1, 011146, ROMANIA

(540)

MULTIPROFIT mai
ieftin împreună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.06

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare,prezentarea
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produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
administrare a programelor de vânzări și de
stimulente promoționale, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare a consumatorilor,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, organizare, gestionare și
monitorizare a vânzărilor și a programelor
promoționale de stimulare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor
de stimulare și fidelizare, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, promovarea produselor și serviciilor
prin distribuirea de cupoane, marketing
promoțional, servicii promoționale comerciale,
distribuirea de broșuri promoționale, publicare
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, organizare și realizare de
evenimente promoționale, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
creare de texte publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii administrative de carduri
de fidelitate, promovarea de bunuri și servicii prin
distribuirea de carduri de reduceri, promovare de
produse și servicii printr-un program de carduri
cu premii de fidelitate, promovare de produse
și servicii prin programe de carduri de reduceri,
servicii de comparare a preţurilor, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, și anume: produse alimentare
destinate oamenilor, băuturi alcoolice si ne-
alcoolice destinate oamenilor, hrană și băuturi
destinate animalelor, ambalaje, materiale pentru
ambalare, produse pentru curățenie, produse
pentru igiena personală, produse cosmetice și
parfumuri, lumânări, produse pentru îngrijirea
sănătății, produse și articole pentru îngrijirea
frumuseții, produse pentru îngrijirea dinților,
țigări, articole pentru fumatori, articole de
papetărie, articole de birou, rechizite, jocuri,
jucării, produse și articole pentru animalele
de companie, plante şi flori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
de acoperit capul, genți, valize, portofele,

ustensile pentru uz casnic, textile, articole de
bucătărie, ustensile şi recipiente pentru uz casnic
sau pentru bucătărie, veselă şi tacâmuri, articole
din sticlă, ceramică, porţelan, articole de bricolaj,
obiecte de mic mobilier (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
al emisiunilor de tip teleshopping, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, prin intermediul platformelor de
comerț online, prin intermediul aplicațiilor de
software sau prin intermediul al emisiunilor de tip
teleshopping.
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