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Cereri Mărci publicate în 15/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02333 08/04/2020 ANHUI HUAMI INFORMATION

TECHNOLOGY CO., LTD
huami

2 M 2020 02368 08/04/2020 CRISTINA CHINTOIU WHENNA Detox

3 M 2020 02369 08/04/2020 CLINICA EQUILIBRIUM SRL CLINICA EQUILIBRIUM O
Clinica de Suflet

4 M 2020 02370 08/04/2020 ASOCIAȚIA WELLBEING
INSTITUTE

POVESTEA PROGRAMUL
DE TRANSFORMARE AL
ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA

5 M 2020 02371 08/04/2020 D.V.R. PHAM SRL BIOAL-BIOALIMENTE SI
SUPLIMENTE

6 M 2020 02372 08/04/2020 Fresca Gelato Srl CIORBĂRIA cu grătar

7 M 2020 02374 08/04/2020 SEBASTIAN ADRIAN INDRIES ..... BAUTURA

8 M 2020 02375 08/04/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL RADIMAXX

9 M 2020 02376 08/04/2020 ASOCIAȚIA WELLBEING
INSTITUTE
MIND EDUCATION & HEALTH
SRL

Școala încrederii

10 M 2020 02377 08/04/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL Tu ai putea întoarce timpul!
Foloseşte Simpliq anti-
încărunţire!

11 M 2020 02378 08/04/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni Cardio! Din respect
pentru inima ta!

12 M 2020 02379 08/04/2020 Patricia Neamtu Hype Events

13 M 2020 02380 08/04/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL CUPRIMIX

14 M 2020 02381 08/04/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni cardio

15 M 2020 02382 08/04/2020 GABRIELA-MARIA MIRESCU-
GRUBER

Rețeaua de Solidaritate

16 M 2020 02383 08/04/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL KRISTASOL

17 M 2020 02384 08/04/2020 KONDIMENT WORLDWIDE
S.R.L.

H.appyCities

18 M 2020 02385 08/04/2020 AQUA BILBOR S.R.L. Izvoarele Călimani

19 M 2020 02386 08/04/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL SELECT

20 M 2020 02387 08/04/2020 VELARIA LUXURY SRL V VELARIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 02388 08/04/2020 CATALIN GHERZAN LEXFORD CASTEL

INTERNATIONAL SCHOOL
VICTOR IN LUX

22 M 2020 02389 08/04/2020 SEEDBLINK CROWD SRL SEEDBLINK

23 M 2020 02390 08/04/2020 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL CLORTELL

24 M 2020 02391 08/04/2020 OLIVER-OCTAVIAN MATCAŞ LEMNĂRIA JDER

25 M 2020 02392 08/04/2020 SC BORERO COMSERV SRL BRASEPT

26 M 2020 02393 08/04/2020 GHEORGHE PETRE COFETĂRIA CARE EDUCĂ
ROMÂNIA!
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(210) M 2020 02333
(151) 08/04/2020
(732) ANHUI HUAMI INFORMATION

TECHNOLOGY CO., LTD,
WANGJIANG ROAD 800, 12
FLOOR, BUILDING A4, NAT
ANIMATION BASE, HEFEI, ,
ANHUI, 230088, CHINA

(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)

huami

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânză
torii de bunuri și servicii, managementul
afacerilor sportivilor, căutare de informații în
fișiere informatice,
pentru terți, actualizare şi întreţinere de date din
baze de date informatice, compilare de indexuri
de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț cu ridicata și cu amănuntul
în legătura cu produsele de fitness, dispozitive
electronice pentru monitorizarea ritmului cardiac,
cipuri electronice, cântare, ceasuri inteligente,
ceasuri, căști audio și căști auriculare, brățări
de uz medical, dispozitive portabile de urmărire
a activității, în special dispozitive portabile de
urmărire a
oxigenului în sânge, a tensiunii arterială, de
monitorizare a somnului și a temperaturii,
echipamente și benzi
rulante pentru exerciții fizice, servicii de comerț
online cu ridicata și cu amănuntul în legătura cu
produsele

de fitness, dispozitive electronice pentru
monitorizarea ritmului cardiac, cipuri electronice,
cântare, ceasuri
inteligente, ceasuri, căști audio și căști
auriculare, brățări de uz medical, dispozitive
portabile de urmărire
a activității, în special dispozitive portabile de
urmărire a oxigenului în sânge, a tensiunii
arterială, de
monitorizare a somnului și a temperaturii,
echipamente și benzi rulante pentru exerciții
fizice.

───────

(210) M 2020 02368
(151) 08/04/2020
(732) CRISTINA CHINTOIU, STR

GARII DE NORD NR. 6-8, BL. A,
SC. A, ET. 2, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUŢ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR
GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC B, AP 76, SECTOR 2, O.P.
11, BUCUREŞTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WHENNA Detox

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

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

clase:
5. Produse pentru odorizarea aerului, prosoape
sanitare, dezinfectante, șervețele dezinfectante,
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săpunuri dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante folosite pentru igienă,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
produse dezinfectante de uz menajer, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
dezinfectante pentru spălare [altele decât
săpunuri], produse de curățare antiseptice.
35. Administrarea vânzărilor, administrație
comercială, agenții de import-export, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzare
de informații comerciale, promovarea vanzarilor
pentru terti , difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, aceste servicii pentru toate
produsele, în special pentru cele menţionate in
clasa 5.
39. Ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare , aceste servicii pentru
toate produsele, în special pentru cele
mentionate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 02369
(151) 08/04/2020
(732) CLINICA EQUILIBRIUM SRL, STR.

POTCOAVEI NR. 2, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLINICA EQUILIBRIUM
O Clinica de Suflet

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871
C), gri (Pantone Cool Grey 11U)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, expoziţii culturale,
congrese, cursuri, seminarii, mese rotunde,
conferinţe cu tematică medicala, spirituală şi
de medicină naturistă, derularea unor cercetări
ştiinţifice referitoare la efectele practicilor
medicale, servicii de informaţii referitoare la
formare profesională, relaxare, servicii de editare
şi publicare, formare de terapeuţi şi formatori
de terapeuţi, elaborarea şi promovarea de
programe în domeniul medical, organizarea
de ateliere de lucru, stagii şi demonstraţii
practice, conferinţe şi simpozioane, colocvii
şi sesiuni de comunicări, expuneri publice
şi dezbateri pe teme medicale, organizarea
de evenimente medicale pentru dezvoltarea
profesională continua (instruire), instruire în
domeniul stării de bine (wellness), furnizarea
de publicaţii electronice, servicii de editare
şi publicare de cărţi, manuale, reviste şi
broşuri, organizare de cursuri şi cursuri de
perfecţionare în domeniul sănătăţii, producţie de
filme în domeniul sănătăţii şi educaţiei sanitare,
organizare de conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane, în domeniul sănătăţii, publicare
de texte, informaţii educative în principal în
domeniul sănătăţii, formarea profesională privind



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/04/2020

evitarea problemelor de sănătate, formare
privind sănătatea şi starea de bine, furnizare de
cursuri educaționale respectiv, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, servicii de îngrijire
mentală, cursuri de dezvoltare personală, servicii
educative în materie de instruire vocațională.
44. Servicii medicale de toate tipurile:
medicină muncii, medicină de familie,
consultaţii de specialitate, examinări psihologice,
stomatologie, ecografie, radiologie şi imagistică
medicală, servicii speciale ale unor cabinete,
policlinici, clinici, spitale umane şi veterinare,
servicii privind activitatea laboratoarelor
medicale, dentare şi veterinare, servicii de igienă
şi frumuseţe pentru oameni, servicii de asistenţă
medicală, servicii oferite de centre de sănătate,
servicii de terapie fizică, servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor, îngrijire
medicală, servicii ale spa-urilor, servicii de
consultanţă legate de servicii medicale, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiză
probelor recoltate de la pacienţi, tratamente
cosmetice pentru corp, masaj, servicii de
logopedie, servicii de psihologie, consiliere
farmaceutică, consiliere psihologică, servicii de
consiliere medicala, tehnică dentară, radiografii
şi tomografii dentare, evaluare medicală şi
analize specifice domeniului, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie şi tomografie,
consultanţă profesională în materie de sănătate,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză).
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────

(210) M 2020 02370
(151) 08/04/2020
(732) ASOCIAȚIA WELLBEING

INSTITUTE, STR. RUBIN PATITIA
NR. 9, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

POVESTEA PROGRAMUL
DE TRANSFORMARE AL
ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.13.25

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
7463 C), roşu (Pantone 1925 C)

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

35. Coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, căutare de
sponsorizare.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02371
(151) 08/04/2020
(732) D.V.R. PHAM SRL, STR. MILANO

NR. 12, JUDEŢ BRAŞOV,
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BIOAL-BIOALIMENTE

SI SUPLIMENTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de magazine online.

───────
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(210) M 2020 02372
(151) 08/04/2020
(732) Fresca Gelato Srl, STR.

POPORULUI NR. 36, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CIORBĂRIA cu grătar

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 02374
(151) 08/04/2020
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES ,

STR. POET ANDREI MUREŞANU
NR. 14, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

..... BAUTURA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.23;
11.03.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 02375
(151) 08/04/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

CALEA URSENI, NR. 16, BL. B,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
307361, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
RADIMAXX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Produse chimice folosite în agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură,
produse chimice destinate utilizării în agricultură,
îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02376
(151) 08/04/2020
(732) ASOCIAȚIA WELLBEING

INSTITUTE, STR. RUBIN PATITIA
NR. 9, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
MIND EDUCATION & HEALTH
SRL, STR. PĂDURII NR. 16 BIS,
CARTIER PARADIS, COMUNA
CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV,
LOCALITATEA OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Școala încrederii

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

7463C), rosu (Pantone 1925C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Căutare de sponsorizare, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea activităților de
strângere de
fonduri caritabile.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02377
(151) 08/04/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Tu ai putea întoarce
timpul! Foloseşte

Simpliq anti-încărunţire!
(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02378
(151) 08/04/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NeoMagni Cardio! Din

respect pentru inima ta!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
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pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02379
(151) 08/04/2020
(732) Patricia Neamtu, STR. MATEI

BASARAB NR. 98, BL. 86, SC. 2,
AP. 46, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Hype Events

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

16. Programe tipărite pentru diferite
evenimente.
35. Marketing pentru evenimente, promovare
de evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente automobilistice, organizare
de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente hipice, producție de evenimente
sportive, publicare de calendare de evenimente,
organizare de evenimente de ciclism, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente

sportive și culturale comunitare, organizare de
evenimente de curse de vehicule, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de cazare pentru evenimente.

───────

(210) M 2020 02380
(151) 08/04/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

CALEA URSENI, NR. 16, BL. B,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
307361, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CUPRIMIX

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
produse chimice destinate utilizării în agricultură,
produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură.
5. Fungicide, fungicide biologice, fungicide de
uz horticol, fungicide de uz medical, fungicide
pentru eliminarea dăunătorilor, fungicide de uz
agricol, fungicide de uz domestic, erbicide,
erbicide biologice, erbicide pentru iazuri, erbicide
pentru medii acvatice, erbicide de uz agricol,
erbicide utilizate de uz casnic, pesticide,
pesticide agricole, pesticide pentru horticultură,
pesticide de uz casnic, produse pentru
distrugerea buruienilor dăunătoare, produse
pentru distrugerea dăunătorilor.

───────
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(210) M 2020 02381
(151) 08/04/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni cardio

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 27.05.24

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02382
(151) 08/04/2020
(732) GABRIELA-MARIA MIRESCU-

GRUBER, STR. ORSOVA NR.
11, BL. 122, SC. A, ET. 1, AP. 3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Rețeaua de Solidaritate

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 02383
(151) 08/04/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

CALEA URSENI, NR. 16, BL. B,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
307361, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
KRISTASOL

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

1. Îngrășăminte, îngrășăminte organice,
îngrășăminte azotate, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte naturale,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
amestecate, îngrășăminte, îngrășăminte pentru
gazon, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru plante,
îngrășăminte pentru pământ, îngrășăminte
pentru semințe, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte conținând azot
și magneziu, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu sulfat de potasiu, îngrășăminte
pentru plante de interior, îngrășăminte pe bază
de
potasiu, îngrășăminte pe bază de rumeguș,
îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
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îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite în agricultură, produse chimice
destinate utilizării în agricultură, produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02384
(151) 08/04/2020
(732) KONDIMENT WORLDWIDE

S.R.L., STR. MITROPOLIT ANDREI
SAGUNA NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

H.appyCities

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

clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 02385
(151) 08/04/2020
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE NR. 144-148, BIROUL
NR. 1, ET. 1, COM. TUNARI, JUD.
ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Izvoarele Călimani

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2020 02386
(151) 08/04/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE

SRL, CALEA URSENI NR 16/B,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SELECT

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

5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse igienice pentru medicină, dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, dezinfectante pentru wc-uri
chimice, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), substanțe antibacteriene de uz
medical, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool, produse antibacteriene de spălat pe
mâini, preparate antibacteriene de uz medical
pentru spălarea feței.

───────
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(210) M 2020 02387
(151) 08/04/2020
(732) VELARIA LUXURY SRL, BD.

SOCOLA NR. 9, BL. D5, SC.B,
P, AP.4, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

V VELARIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic-cearşafuri, dosuri de perne, feţe de
perne, prosoape din material textil, huse pentru
pat, huse pentru saltele, huse detaşabile pentru
mobilă, huse pentru pernele de divan, huse
pentru saltele cearşafuri, cuverturi (cearşafuri),
cuverturi matlasate, cuverturi de pat, pături
imprimate din material textil,lenjerie de pat, pături
pentru pat, brocart, tesaturi sub formă de şnur,
suporturi de pahare din material textil, perdele
de duş din material textil sau plastic apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), perdele din material textil sau plastic,
suporturi pentru draperii din material textil,
draperii din material textil sau plastic, damasc,
perdele pentru uşi, stofă pentru covoare, perdele
cu aspect de plasă / transparente, traverse
de masă, nu din hârtie, protecţii pentru masă
din material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
serveţele de masă din material textil, tesături
pentru tapiţerie, carpete textile agăţate pe pereţi /
tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din material
textil.
35. Publicitate si distribuire de materiale
publicitare, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de lanţuri de magazine, servicii
tip franciză, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de promovare a vânzărilor printr-un serviciu de
fidelizare a clientelei prin intermediul cardurilor
de fidelitate şi/sau a cardurilor de reduceri,

prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii, târguri,
evenimente, concursuri în scopuri comerciale
şi publicitare, regruparea în avantajul tertilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor), in special perdele, draperii, tapet, rulouri,
a bunurilor protejate în clasa 24, dar nu
numai, permiţând clientilor să le vadă şi
să le achizitioneze cât mai comod, aceste
servicii putand fi asigurate de magazine
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta sau prin mijloace electronice
(prin intermediul site-urilor web, a magazinelor
online sau al emisiunilor de teleshopping),
organizarea, exploatarea şi supravegherea de
programe de stimulare a vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
electronic.

───────

(210) M 2020 02388
(151) 08/04/2020
(732) CATALIN GHERZAN, STR. PETRE

ISPIRESCU NR. 5, JUD. ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LEXFORD CASTEL
INTERNATIONAL

SCHOOL VICTOR IN LUX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.01.08; 24.01.11; 03.07.17; 24.09.02

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

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

───────
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(210) M 2020 02389
(151) 08/04/2020
(732) SEEDBLINK CROWD SRL, STR.

GEORGE CONSTANTINESCU
NR. 4B, CLĂDIREA A, ET. 6
MINDSPACE PIPERA, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020339,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SEEDBLINK

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor,
servicii personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 02390
(151) 08/04/2020
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE

SRL, CALEA URSENI NR 16/B,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
CLORTELL

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

5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse igienice pentru medicină, dezinfectante,
săpunuri
dezinfectante, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante pentru WC-uri chimice,

dezinfectante folosite pentru igienă, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante
antibacteriene cu alcool, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri), substanțe
antibacteriene de uz medical.

───────

(210) M 2020 02391
(151) 08/04/2020
(732) OLIVER-OCTAVIAN MATCAŞ,

ALEEA I ZAMBILELOR NR. 17,
COMUNA MALU MARE, JUDEŢUL
DOLJ, SAT PREAJBA, DOLJ,
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)

LEMNĂRIA JDER

(531) Clasificare Viena: 03.05.05; 27.05.02;
24.07.01

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier din lemn, cutii din
lemn, scări din lemn, lăzi din lemn, grilaje din
lemn,
paturi din lemn, dulapuri din lemn,
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi (mobilier)
confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
mobilier de grădină din lemn, mobilier casnic
confecționat
din lemn, obiecte de artă din lemn, uși din lemn
pentru mobilier, panouri de lemn pentru mobilier,
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modele ornamentale realizate din lemn,
decoraţiuni de perete, din lemn.

───────

(210) M 2020 02392
(151) 08/04/2020
(732) SC BORERO COMSERV SRL,

STR. CARPENULUI NR. 11, BL.
A17, SC. C, AP. 11, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
BRASEPT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substan
țe dietetice adaptate pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluși, suplimente
alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și
pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide,
ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02393
(151) 08/04/2020
(732) GHEORGHE PETRE, STR.

ARIEŞULUI NR. 4, BL. 36A, AP. 12,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100404, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
COFETĂRIA CARE
EDUCĂ ROMÂNIA!

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

30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.

───────
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Cereri Mărci publicate în 15/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01821 15/09/2010 NISSIN FOODS HOLDINGS

CO.,LTD.
Soba JAPANESE FRIED
NOODLES
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(210) M 2020 01821
(151) 15/09/2010
(732) NISSIN FOODS HOLDINGS

CO.,LTD., 1-1, 4-CHOME,
NISHINAKAJIMA, YODOGAWA-
KU, , OSAKA, JAPAN, JAPONIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

(540)

Soba JAPANESE
FRIED NOODLES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14

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

clase:
30. Tăiței, paste alimentare, tăiței instant, tăiței
congelați puternic (tăieţei supracongelaţi), tăiței
condimentați, tăieţei uscaţi, mâncăruri preparate
care conţin (în principal) tăieţei.

───────
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