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Cereri Mărci publicate în 21/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00939 14/02/2020 STANCIU MISU MIHAEL FERMA IZIA

2 M 2020 01005 14/02/2020 CHOCO FASHION SRL CF CHOCOFASHION Ciocolata
artizanala din 2006

3 M 2020 01072 14/02/2020 SUNDARA GLOBAL SRL sundara

4 M 2020 01112 14/02/2020 SC MECHA TECH SRL CI.ro COMPONENTE
INDUSTRIALE

5 M 2020 01115 14/02/2020 BOGDAN-STEFANEL
CHIMISLIU

DOCTOR BIO

6 M 2020 01116 14/02/2020 OPTIBAY SRL OKTANE

7 M 2020 01117 14/02/2020 MIRELA HORUMBĂ Mirela Horumbă, antrenor de
bună stare

8 M 2020 01118 14/02/2020 Mirela Horumbă Profesorii fericiţi schimbă lumea

9 M 2020 01119 14/02/2020 HAGERAT SRL HAGERAT

10 M 2020 01120 14/02/2020 SC CONTANA SRL TRANSFORMAM CIFRELE IN
INTELIGENTA

11 M 2020 01121 14/02/2020 TRAIAN STEFAN BOICESCU Otetelişanu

12 M 2020 01122 14/02/2020 COSMIN-HORATIU JIEANU SWATFORCE.RO

13 M 2020 01123 14/02/2020 SC VADOVA SRL MAJESTIC

14 M 2020 01125 14/02/2020 EJOBS GROUP SRL LEAP

15 M 2020 01126 14/02/2020 GEORGE LAZA EVONOTE

16 M 2020 01127 14/02/2020 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

GAUDEAMUS

17 M 2020 01128 14/02/2020 STARTEC SISTEM SRL MOBILE TUNING

18 M 2020 01129 14/02/2020 ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR
PRIVAŢI

PLAMANUL VERDE OXIGEN
VIATA SIGURANTA SANATATE

19 M 2020 01130 14/02/2020 ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR
PRIVAŢI

CENTURA VERDE DE
PROTECTIE METROPOLITANA

20 M 2020 01131 14/02/2020 MADALINA-DENIS
DRAGANESCU

APIREGAL

21 M 2020 01133 14/02/2020 S.C. ROMGUARDIA S.R.L. ROMGUARDIA

22 M 2020 01134 14/02/2020 MIP METRO Group Intellectual
Property Gmbh & Co. KG

GASTRONOMETRO

23 M 2020 01135 14/02/2020 ILIE MIHAI BALABAN Ascult, îmi pasă și mă implic!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01136 14/02/2020 SC REK EVOLUTION SRL ALBALUX

25 M 2020 01137 14/02/2020 RCI EXPERT ADVISER SRL RCI Responsabilitate
Comunicare Integrare

26 M 2020 01138 14/02/2020 YANYAN ZHOU LI-WU

27 M 2020 01139 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION SA Blue Air WALLET

28 M 2020 01140 14/02/2020 VLAD VELICU certum

29 M 2020 01141 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION SA Blue Air BENEFITS

30 M 2020 01142 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION SA Blue Air WALLET

31 M 2020 01143 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION SA Blue Air BENEFITS

32 M 2020 01144 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION S.A. Wallbie

33 M 2020 01145 14/02/2020 BLUE AIR AVIATION S.A.

34 M 2020 01147 14/02/2020 NICOLAE-CIPRIAN GUSTERE Zaza

35 M 2020 01148 14/02/2020 STEMARIS VENTURES SRL PrimeTime

36 M 2020 01149 14/02/2020 STEMARIS VENTURES SRL Stage 1

37 M 2020 01150 14/02/2020 STEMARIS VENTURES SRL MayBridge

38 M 2020 01152 14/02/2020 CRISTINA RADULESCU DOVALTINO

39 M 2020 01153 14/02/2020 Ionut Adrian Dobre Solutii pentru companii

40 M 2020 01154 14/02/2020 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS

41 M 2020 01155 15/02/2020 MARIO STAR SRL MARIO SALA DE JOCURI

42 M 2020 01156 16/02/2020 BOGDAN MIRCEA IVANESCU IZOFLECT

43 M 2020 01157 16/02/2020 BOGDAN MIRCEA IVANESCU ISOFLEX

44 M 2020 01158 16/02/2020 BOGDAN MIRCEA IVANESCU RADIANT

45 M 2020 01159 16/02/2020 EMANUEL BERCHI Sis Kebab
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(210) M 2020 00939
(151) 14/02/2020
(732) STANCIU MISU MIHAEL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 94,
JUD. OLT, IZBICENI, 237230,
ROMANIA

(540)
FERMA IZIA

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
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 01005
(151) 14/02/2020
(732) CHOCO FASHION SRL, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 32-36, BL.
15,SC. 2, ET. 4, AP. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CF CHOCOFASHION
Ciocolata artizanala din 2006

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.10; 26.01.18

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01072
(151) 14/02/2020
(732) SUNDARA GLOBAL SRL, ALEEA

DOBRINA NR. 5,BL. D12, SC.
A, ET. 4, AP.26, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

sundara

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 05.05.20

(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, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
farduri, unghii false, produse cosmetice pentru
unghii, loțiuni pentru îngrijirea părului, loțiuni
colorante pentru păr, loțiuni tonice pentru păr,
loțiuni pentru ondularea părului, loțiuni parfumate
pentru corp, loțiuni de protecție pentru păr,
produse de masaj, nemedicamentoase, creme
pentru epilare, emulsii faciale (de uz cosmetic),
sprâncene false, produse cosmetice pentru
sprâncene, gene, lac de unghii, ojă de unghii.
5. Preparate farmaceutice, produse igienice
pentru medicină, dezinfectante, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, preparate și articole sanitare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, plasturi, sterilizare
(produse pentru stilizare), preparate cu factor
lipotrop.
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8. Aparate de ras, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, accesorii (ustensile de mână pentru
manichiură), truse de manichiură, instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură, truse de
manichiură (electrice), ondulator electric de păr,
tuns (instrumente manuale de tuns), mașini de
tuns electrice.
11. Aparate pentru bronzat, aparate pentru
încălzire și uscare personală, vaporizatoare
faciale (saune), aparate de saună facială,
sterilizatoare, autoclave pentru sterilizare,
instalații pentru sterilizare.
21. Perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, piepteni, bureți, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, aplicatoare
cosmetice, rafturi pentru cosmetice, pensule de
uz cosmetic.
26. Păr fals, articole de păr (funde pentru păr,
bărbi false, mustăţi false, elastice de păr, agrafe
de păr / ace de păr, ace pentru ondularea părului,
agrafe de păr / clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căşti pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale, păr uman, panglici
pentru păr, peruci), păr sintetic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de manichiură,
servicii de pedichiură, servicii de machiaj, masaj,
servicii de epilare, servicii de frizerie.

───────

(210) M 2020 01112
(151) 14/02/2020
(732) SC MECHA TECH SRL, STR.

CORALILOR NR. 14 DEM,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CI.ro COMPONENTE
INDUSTRIALE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.04.04

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, albastru, mov, negru

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01115
(151) 14/02/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL CHIMISLIU,

STR. NOVACI NR. 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DOCTOR BIO

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

1. Îngrăşăminte chimice.
5. Pesticide.

───────

(210) M 2020 01116
(151) 14/02/2020
(732) OPTIBAY SRL , STR. OPANEZ NR.

2, BL. L1, PARTER, AP. 1, SECTOR
2
, BUCUREȘTI, 023775,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OKTANE

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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.
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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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
18. Piele și imitații de piele, piei de
animale, genți de voiaj și de transport,
umbrele şi parasolare, bastoane, zărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar
galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01117
(151) 14/02/2020
(732) MIRELA HORUMBĂ, CALEA

MOŞILOR 189, BL. 1, SC. A, ET. 4,
AP. 15, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020857, ROMANIA

(540)
Mirela Horumbă,

antrenor de bună stare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01118
(151) 14/02/2020
(732) Mirela Horumbă, CALEA

MOŞILOR NR. 189, BL. 1, SC.
A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020857, ROMANIA

(540)
Profesorii fericiţi
schimbă lumea

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 01119
(151) 14/02/2020
(732) HAGERAT SRL, STR. PE TOCILE

NR. 8, AP. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500117, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

HAGERAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
18.05.05; 18.05.10; 26.01.16

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat,
de semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetetelor sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalare,
servicii de punere în funcţiune, preluare în
garanţie, verificări metrologice, întreţinere şi
asistenţă tehnică pentru instalaţii, utilaje, maşini,
aparate şi echipamente.
42. Cercetare ştiinţifică şi industrială,
programare pentru calculatoare.
43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.
44. Îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe.

───────

(210) M 2020 01120
(151) 14/02/2020
(732) SC CONTANA SRL, STR. SITEI

NR. 52, BIROUL 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, 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)
TRANSFORMAM

CIFRELE IN INTELIGENTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01121
(151) 14/02/2020
(732) TRAIAN STEFAN BOICESCU,

BLD. TUDOR VLADIMIRESCU NR.
32, BL. 5, SC. A, AP. 1, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, 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)

Otetelişanu

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 24.01.09;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu,
bej, verde, albastru

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

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

produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01122
(151) 14/02/2020
(732) COSMIN-HORATIU JIEANU , STR.

SĂRARILOR NR. 49, BL. K24,
SC. 1, ET. 4, AP. 19, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, 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)
SWATFORCE.RO

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01123
(151) 14/02/2020
(732) SC VADOVA SRL, STR.

RACOVIŢĂ NR. 164, JUD.
VÂLCEA, LOCALITATEA BUDEŞTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

MAJESTIC
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

(210) M 2020 01125
(151) 14/02/2020
(732) EJOBS GROUP SRL, BD.

DIMITRIE POMPEIU, NR. 9-9A,
SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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)

LEAP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, închirierea spaţiului
publicitar, consultanţă în organizarea afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, informaţii în domeniul afacerilor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
sondaje de opinie, organizarea de evenimente
în scopuri publicitare, consultanţă în domeniul
managementului personalului, consultanță
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,

furnizare de informații privind recrutarea
personalului, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, organizare și coordonare de târguri
de recrutare a fortei de munca, consultanță
în domeniul resurse umane, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
organizare de prezentări în scopuri publicitare.
41. Prezentări audiovizuale, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, instruire
practică [demonstraţii], prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi programe de televiziune, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea de ateliere
[instruire], organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, culturale și/sau de divertisment,
servicii de pregătire a personalului (instruire),
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, organizare de webinare, publicare
online, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 01126
(151) 14/02/2020
(732) GEORGE LAZA, SOSEAUA

PANDURILOR NR. 60, BL. C2, SC.
2, AP. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EVONOTE

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

9. Calculatoare tip tabletă.
───────
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(210) M 2020 01127
(151) 14/02/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, STR.
GENERAL BERTHELOT 62-64,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA, BUCUREŞTI, BU,
ROMANIA

(540)

GAUDEAMUS

(531) Clasificare Viena: 20.07.01; 20.07.02;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 200C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizare şi realizare de
târguri comerciale, organizare şi coordonare de
târguri comerciale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare şi
coordonare de târguri comerciale, organizarea
de târguri în scopuri culturale şi educaţionale,
organizare şi coordonare de târguri în scopuri
academice, organizare şi desfăşurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, cordonare, pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, promovare
şi realizare de expoziţii comerciale, planificare
şi organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentari în scopuri economice sau publicitare.
38. Radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, servicii de radiodifuziune, difuzarea

prin intermediul radioului, radiodifuziune sonoră
digitală, difuzare de programe radio, servicii
de radiodifuziune prin internet, transmitere
de programe radio, difuzare radiofonica de
informaţii şi alte programe.
41.  Organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de expoziţii în scopuri educative,
organizarea de expoziţii cu scopuri educative,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scop de instruire,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziţii cu scop
instructiv, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare şi pregătire de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizare şi coordonare de târguri în scopuri
academice, realizare de emisiuni radiofonice.

───────

(210) M 2020 01128
(151) 14/02/2020
(732) STARTEC SISTEM SRL, STR.

MITROPOLIT FILARET NR. 38,
ET. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOBILE TUNING

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie , topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, dispozitive
de calculat, computere și dispozitive periferice
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pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01129
(151) 14/02/2020
(732) ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR

PRIVAŢI, STR. MATEI BASARAB
NR. 101, BL. 64, SC. A, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PLAMANUL VERDE
OXIGEN VIATA

SIGURANTA SANATATE

(531) Clasificare Viena: 02.09.24; 05.01.03;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
44. Plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de reîmpădurire,
tratarea arborilor, cultivarea arborilor,
consultanţă referitoare la plantarea arborilor,

furnizarea de informaţii despre plantarea
arborilor.

───────

(210) M 2020 01130
(151) 14/02/2020
(732) ASOCIAŢIA DENDROLOGILOR

PRIVAŢI, STR. MATEI BASARAB
NR. 101, BL. 64, SC. A, ET. 8,
AP. 34, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CENTURA VERDE
DE PROTECTIE

METROPOLITANA

(531) Clasificare Viena: 05.01.08; 18.07.20;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de reîmpădurire,
tratarea arborilor, cultivarea arborilor,
consultanţă referitoare la plantarea arborilor,
furnizarea de informaţii despre plantarea
arborilor.

───────
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(210) M 2020 01131
(151) 14/02/2020
(732) MADALINA-DENIS

DRAGANESCU, PTA. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 1, SC. A, ET.
6, AP. 31, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
APIREGAL

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01133
(151) 14/02/2020
(732) S.C. ROMGUARDIA S.R.L. , STR.

DRAGASANI NR. 27D, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)
ROMGUARDIA

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01134
(151) 14/02/2020
(732) MIP METRO Group Intellectual

Property Gmbh & Co. KG
, METRO-STRASSE 1,
DUSSELDORF, D-40235,
GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GASTRONOMETRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie și carton, placarde din hârtie sau
carton, cutii din carton sau din hârtie, decorațiuni
din hârtie, suporturi (papetărie), foi de hârtie
(papetărie), flipchart- uri, articole de hârtie de
unică folosință, semne din hârtie imprimate,
embleme de hârtie, pungi de cumpărături de
hârtie, panouri publicitare de hârtie, bannere de
hârtie, steaguri de hârtie, postere din hârtie,
decorațiuni pentru petreceri de hârtie, etichete
de identificare din hârtie, imprimeuri publicitare
de hârtie, panouri publicitare din hârtie sau
carton, abțibilduri, autocolante (decalcomanii),
placarde din hârtie sau carton, carduri (cartele),
flash carduri (din hârtie sau carton), carduri
cu imagini, jurnale, agende, cărți manuscrise,
hârtiuțe pentru notițe, blocnotes-uri, notepad-
uri, cărți de buzunar (papetărie), caiete de
notițe, echipamente educative (echipamente de
birou), materiale imprimate, materiale pentru
legarea cărților, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau pentru uz casnic, materiale
pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilierului), materiale
didactice și de instructaj.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, piepteni și bureți, perii (cu excepția
periilor de vopsea), materiale pentru perii,
articole pentru curățenie, bureți de sârmă, sticlă
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neprelucrată sau semifabricată (cu excepția
sticlei utilizate în construcții), articole din sticlă,
porțelan și faianță.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de servicii de formare
profesională, divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
43. Servicii de catering.

───────

(210) M 2020 01135
(151) 14/02/2020
(732) ILIE MIHAI BALABAN, STR.

CALEA DUMBRAVII NR. 87, AP. 2,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550324, SIBIU,
ROMANIA

(540)
Ascult, îmi pasă și mă implic!

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

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 01136
(151) 14/02/2020
(732) SC REK EVOLUTION SRL,

STR. TINERETULUI NR. 93-103,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, OLTENIŢA,
915400, ROMANIA

(540)
ALBALUX

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

7. Mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase,
mașini electrice de spălat, mașini de spălat cu
uscător, mașini de spălat rufe (electrice), mașini
de spălat textile, mașini de spălat de uz casnic,
mașini de spălat cu sistem de uscare, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat textile (de uz industrial), mașini
de spălat prevăzute cu funcție de uscare, mașini

de spălat vase de uz menajer, mașini de
spălat vasele, de uz industrial, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat, mașini
de călcat electrice, mașini electrice de călcat
haine, mașini de călcat pentru articole textile,
roboți de bucătărie, roboți electrici de bucătărie,
roboți de bucătărie electrici pentru uz casnic,
mașini de tocat carne (mașini electrice), mașini
electrice de tocat alimente, mașini de tocat fructe
(acționate electric), mașini de tocat carne, cu
acționare electrică, mașini de tocat (electrice) de
uz casnic, mașini de tocat (acționate electric)
folosite la prepararea mâncării, mașini de
tocat carne (aparate acționate electric) de uz
gospodăresc, storcătoare de fructe, storcătoare
electrice pentru fructe, storcătoare electrice de
suc de fructe, storcătoare electrice pentru fructe
și legume, aspiratoare, aspiratoare electrice,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
fara cablu, aspiratoare pentru automobile,
aspiratoare pentru curățarea umedă, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare uscate și cu apă,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare de
praf de uz casnic.
11. Frigidere, frigidere electrice, frigidere
portabile, frigidere cu congelator, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice de uz casnic, frigidere
pentru gheață (de uz casnic), hote de extracție
pentru aragazuri, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, mașini de gătit, mașini electrice de gătit,
mașini de gătit multifuncționale, mașini de gătit
pe gaz, mașini de gătit cu gaz și electrice, mașini
de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor etc.), hote de
extracție a aerului folosite împreună cu mașinile
de gătit, congelatoare, congelatoare orizontale,
congelatoare electrice de uz casnic.

───────
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(210) M 2020 01137
(151) 14/02/2020
(732) RCI EXPERT ADVISER SRL,

STR. VESPASIAN NR. 47,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010922,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RCI Responsabilitate
Comunicare Integrare

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.06

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

35. Contabilitate, consultanță (contabilitate)
fiscală.

───────

(210) M 2020 01138
(151) 14/02/2020
(732) YANYAN ZHOU , STR. DOINEI

NR. 72J, VILA, JUDEŢUL ILFOV,
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LI-WU

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 27.05.02;
27.05.17

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

43. Servicii oferite de restaurante şi fast food-uri,
servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 01139
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS & TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
A1, ETAJE 3 ŞI 4, 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)

Blue Air WALLET

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
072C), bleu (Pantone 298C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01140
(151) 14/02/2020
(732) VLAD VELICU , STR. ALEXANDRU

PHILIPPIDE NR. 17, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
certum

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

45. Servicii prestate de notariate publice.
───────

(210) M 2020 01141
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS & TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
A1, ETAJE 3 ŞI 4, 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)

Blue Air BENEFITS

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
072C), bleu (Pantone 298C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01142
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS & TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
A1, ETAJE 3 ŞI 4, 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)

Blue Air WALLET

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
072C), bleu (Pantone 298C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01143
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION SA, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
42-44, COMPLEX BĂNEASA
BUSINESS & TECHNOLOGY
PARK, CLĂDIREA A, ARIPA
A1, ETAJE 3 ŞI 4, 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)

Blue Air BENEFITS

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:bleumarin (Pantone
072C), bleu (Pantone 298C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01144
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS
& TECHNOLOGY PARK,
CLĂDIREA A, ARIPA A1, ET.3-4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BULEVARDUL UNIRII NR. 64, BL.
K4, SC. 3, ET. 4, AP. 73, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Wallbie

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 04.05.04;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis
( Pantone 072C), albastru deschis
(Pantone 298 C), alb, negru

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01145
(151) 14/02/2020
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS
& TECHNOLOGY PARK,
CLĂDIREA A, ARIPA A1, ET.3-4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

(531) Clasificare Viena: 18.05.03; 02.09.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 298 C), alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01147
(151) 14/02/2020
(732) NICOLAE-CIPRIAN GUSTERE,

STR. ORIZONTULUI NR. 11, JUD.
TIMIS, SACALAZ, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Zaza

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.25

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

43. Servicii de alimentație publică și
anume servicii de bar, restaurant, cantină,
cafenele, servicii ale bistrourilor, snack-
barurilor, furnizarea de informații cu privire
la restaurant, terasă, grădină de vară,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans
(rezervare spațiu), servicii de organizare de
banchete (rezervare spațiu), servicii de cocktail
bar, servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de facilități de uz general pentru
întâlniri, conferințe și expoziții (rezervare spațiu),
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2020 01148
(151) 14/02/2020
(732) STEMARIS VENTURES SRL, STR.

MERILOR NR. 2, JUDEŢ GIURGIU,
ADUNATII-COPACENI, GIURGIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PrimeTime

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producție, coordonarea, prezentarea și
organizarea de evenimente, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, producție audio, video și multimedia
și fotografie, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii catering, servicii
de cazare pentru evenimente, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale.
servicii specifice de restaurant, bar, cafenele și
cantine.

───────

(210) M 2020 01149
(151) 14/02/2020
(732) STEMARIS VENTURES SRL, STR.

MERILOR NR. 2, JUDEŢ GIURGIU,
ADUNATII-COPACENI, GIURGIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Stage 1

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie, coordonarea, prezentarea si
organizarea de evenimente, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
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de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, producție audio, video și multimedia
și fotografie, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de catering, servicii
de cazare pentru evenimente, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale.
servicii specifice de restaurant, bar, cafenele si
cantine.

───────

(210) M 2020 01150
(151) 14/02/2020
(732) STEMARIS VENTURES SRL, STR.

MERILOR NR. 2, JUDEŢ GIURGIU,
ADUNATII-COPACENI, GIURGIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MayBridge

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
producţie, coordonarea, prezentarea si
organizarea de evenimente, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, producție audio, video și multimedia
și fotografie, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de catering, servicii
de cazare pentru evenimente, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale.
servicii specifice de restaurant, bar, cafenele si
cantine.

───────

(210) M 2020 01152
(151) 14/02/2020
(732) CRISTINA RADULESCU, STR.

UNIRII NR. 63, BL. G7, SC. B,
AP. 24, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
DOVALTINO

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a florilor (cu
excepţia transportului lor) pentru a le vedea
şi a le cumpăra comod, atât în magazine
specializate cât şi pe reţelele de socializare
sionline, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şu publicitare.

───────

(210) M 2020 01153
(151) 14/02/2020
(732) Ionut Adrian Dobre, STR

SALCAMILOR NR. 26, JUDEŢ
ARGEŞ, STEFANESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Solutii pentru companii
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(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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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 01154
(151) 14/02/2020
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BL. 317B,
PARTER, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini unelte agricole şi anume
maşini de tuns gazon.

───────

(210) M 2020 01155
(151) 15/02/2020
(732) MARIO STAR SRL, STR.

FERDINAND NR. 94, BL. F19B,
SC. B, ET. P, CAM. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)

MARIO SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
24.09.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, rosu,
galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Servicii de jocuri de noroc,pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de
saloane de pariuri şi de jocuri de noroc,
administrarea de case de pariuri, organizarea de
jocuri de noroc,
organizarea de jocuri de noroc prestate online,
organizarea de jocuri pe bani, organizarea de
loterii,
organizarea de cluburi de noapte.

───────

(210) M 2020 01156
(151) 16/02/2020
(732) BOGDAN MIRCEA IVANESCU,

DRUMUL PADUREA NEAGRA NR.
19-33, BL. 5A, AP. 52, BUCURESTI,
140001, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
IZOFLECT

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții.
35. Publicitate, administrarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 01157
(151) 16/02/2020
(732) BOGDAN MIRCEA IVANESCU,

DRUMUL PADUREA NEAGRA NR.
19-33, BL. 5A, AP. 52, BUCURESTI,
140001, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ISOFLEX

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții.
35. Publicitate, administrarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 01158
(151) 16/02/2020
(732) BOGDAN MIRCEA IVANESCU,

DRUMUL PADUREA NEAGRA NR.
19-33, BL. 5A, AP. 52, BUCURESTI,
140001, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
RADIANT

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții.
35. Publicitate, administrarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 01159
(151) 16/02/2020
(732) EMANUEL BERCHI, STR.

NUFERILOR NR. 1, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Sis Kebab

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

43. Servicii de restaurante fast-food.
───────



ERATA 

 

Referitor la cererea cu nr. de depozit  M 2020 00342 din 21/01/2020, dintr-o eroare materială 

produsele din clasa 16 au fost încadrate în clasa 17, corect fiind: 

 

16 Trafaleti; tuşuri de desen; pastă de modelaj; pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, 

pentru ambalat. 

 

17 Furtunuri din pânză cauciucată;  opritoare de uşi din cauciuc; opritoare din cauciuc pentru 

ferestre. 

 



 

 

 

 

 

               E R A T Ă 

 

 

Referitor la depozitul M 2020 00970 , publicat în data de 
17.02.2020, mandatarul  cererii de înregistrare este ACTA MARQUE 
AGENŢIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL ‐  str. Anatole France nr. 
62, Cluj‐Napoca, judeţul Cluj. 


