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Cereri Mărci publicate în 22/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03195 15/05/2020 CALIPSO SRL yogo vera

2 M 2020 03196 15/05/2020 SIMONA-IRINA RADU-RAUTA REFLECTIO

3 M 2020 03197 15/05/2020 HOSPITALITY BRANDS SRL NEED4FOOD

4 M 2020 03198 15/05/2020 MIHAI STEFAN TALPOS aquavero

5 M 2020 03199 15/05/2020 MAIA MAGIC THERM SRL MM THERM FERESTRE SI USI

6 M 2020 03201 15/05/2020 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PROGRESUL 2005

CLUBUL SPORTIV
PROGRESUL BUCUREŞTI

7 M 2020 03202 15/05/2020 COSMIN GABRIEL POPA SHOP4ALL

8 M 2020 03204 15/05/2020 D&D HOUSE SRL Livada familia Popescu

9 M 2020 03205 15/05/2020 S.C. AMYLON S.A. maniax

10 M 2020 03206 15/05/2020 POLICOLOR SA CLUBUL VOPSITORILOR
AUTO SUSȚINUT DE KLAR
Professional

11 M 2020 03207 15/05/2020 MIHAI STEFAN TALPOS AQUAPURA

12 M 2020 03208 15/05/2020 MY FOOD SOLUTION SRL CHEFFA...passion, not just food

13 M 2020 03209 15/05/2020 SC MED LIFE SA HomeClass MedLife

14 M 2020 03210 15/05/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

ROMCIM

15 M 2020 03211 15/05/2020 SC CRH CIMENT (ROMANIA)
SA

ROMCIM

16 M 2020 03212 15/05/2020 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

Panoramic Apartments

17 M 2020 03213 15/05/2020 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Ansamblul Teilor

18 M 2020 03214 15/05/2020 NATURAL HEALTH SOURCE
SRL

Buticul Verde Pur și simplu
natural!

19 M 2020 03215 15/05/2020 ANCA GHINEA Audit creativ;Program
de Creativitate
Aplicata;www.kreatoria.ro;Curs
de Creativitate

20 M 2020 03216 15/05/2020 NATURAL HEALTH SOURCE
SRL

NHS NATURAL HEALTH
SOURCE

21 M 2020 03217 15/05/2020 SC GUZEL YURT SRL Konak Turkish Restaurant

22 M 2020 03218 16/05/2020 Sc Home Shop Srl via-romania.ro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 03219 17/05/2020 BRICKSTONE INVEST SRL Antispread
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(210) M 2020 03195
(151) 15/05/2020
(732) CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,

JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

yogo vera

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 03196
(151) 15/05/2020
(732) SIMONA-IRINA RADU-RAUTA,

STR. PUTUL DE PIATRA NR.
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REFLECTIO

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni, servicii de
dezvoltare personală, servicii de psihoterapie.

───────

(210) M 2020 03197
(151) 15/05/2020
(732) HOSPITALITY BRANDS SRL,

BD. PACHE PROTOPOPESCU
NR. 51, CAMERA 5, BIROU 1,
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEED4FOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.07.01; 27.07.02

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, publicitate şi marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online.

───────
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(210) M 2020 03198
(151) 15/05/2020
(732) MIHAI STEFAN TALPOS, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

aquavero

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de
uz medical, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi medicinale, ape
minerale pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, tincturi pentru scopuri
medicale.
32. Ape minerale, ape carbogazoase, ape de
masă, băuturi răcoritoare, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, băuturi energizante,
sucuri de fructe, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 03199
(151) 15/05/2020
(732) MAIA MAGIC THERM SRL, STR.

SIRETULUI NR. 18, COMUNA
SĂUCEŞTI, JUD. BACĂU, SAT
SĂUCEŞTI, BACĂU, ROMANIA

(540)

MM THERM FERESTRE SI USI

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────
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(210) M 2020 03201
(151) 15/05/2020
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

PROGRESUL 2005, STR. NERVA
TRAIAN NR. 11, BL. M68, SC.
1, ET. 3, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV
PROGRESUL BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.05.04; 24.01.01

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03202
(151) 15/05/2020
(732) COSMIN GABRIEL POPA, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 29, BL.
P41, SC. 2, AP. 72, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SHOP4ALL

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

35. Promovare şi vânzare de servicii on-
line, servicii de intermediere pentru vânzarea
şi cumpărarea de produse şi/sau servicii,
servicii computerizare de comenzi on-line şi
comenzi telefonice de produse şi servicii pentru
terţi, prelucrarea administrativă de comenzi de
achiziţie plasate prin telefon sau calculator.
42. Creare, dezvoltare şi menţinere de portaluri
de vânzări electronice de produse şi servicii,
crearea şi dezvoltarea de software de computer,
telefoane mobile şi/sau tablete electronice,
furnizarea de servicii de aplicaţii informatice
(ASP).

───────

(210) M 2020 03204
(151) 15/05/2020
(732) D&D HOUSE SRL, STR. FERMA

NR. 13-18, JUD. ILFOV, 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Livada familia Popescu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.04; 05.03.13; 05.07.15; 05.07.16;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru,
alb, bej

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

31. Fructe și legume proaspete, pomi fructiferi.
───────
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(210) M 2020 03205
(151) 15/05/2020
(732) S.C. AMYLON S.A., ȘOS. ALBA

IULIA NR. 70, JUD. SIBU, SIBIU,
550052, SIBIU, ROMANIA

(540)

maniax

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25

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

29. Semințe pregătite pentru consumul uman,
respectiv: semințe de floarea soarelui preparate.
30. Semințe de cereale neprocesate.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri.
40. Prepararea prin sărare și prăjire semințe de
floarea soarelui și semințe de dovleac.

───────

(210) M 2020 03206
(151) 15/05/2020
(732) POLICOLOR SA, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 98, SECTOR
3, BUCURESTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLUBUL VOPSITORILOR
AUTO SUSȚINUT DE
KLAR Professional

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.01.15; 02.01.23; 26.04.16; 26.04.18;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb, gri,
portocaliu

(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 03207
(151) 15/05/2020
(732) MIHAI STEFAN TALPOS , BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AQUAPURA

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.01.01;
27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, albastru deschis, albastru
cobalt, albastru marin, albastru safir

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

5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical, băuturi
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi medicinale, ape minerale pentru scopuri
medicale,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, tincturi
pentru scopuri medicale.
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32. Ape minerale, ape carbogazoase, ape de
masă, băuturi răcoritoare, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, băuturi energizante,
sucuri de fructe, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 03208
(151) 15/05/2020
(732) MY FOOD SOLUTION SRL,

STR. GĂRII NR. 48, ET. 1, AP.
1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
CHEFFA...passion,

not just food
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, servicii
educative în domeniul gastronomic, servicii
educative pentru pregătirea personalului din
alimentaţie publică, activităţi (cursuri) de formare
pentru bucătari, furnizare de cursuri de
formare şi instruire în domeniul alimentaţiei
publice, organizare de demonstratii in domeniul
gastronomic, organizare de evenimente de
recreere, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, prezentare şi coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
evenimente recreative și de
petrecere a timpului liber, organizare de
banchete, educaţie şi instruire în specializarea
de baristă, educaţie în domeniul cafelei şi
preparării cafelei, organizare de seminarii,
cursuri, expoziţii şi târguri educative şi de
instruire în domeniul gastronomic, organizare de
concursuri de barista, organizare de concursuri
educative şi de divertisment în domeniul
gastronomic, instruire în cultura cafelei şi în
prepararea cafelei, organizare de petreceri şi
evenimente speciale.
43. Servicii oferite de restaurante, cafenele,
cantine, servicii de catering de alimente și
băuturi, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de snack-bar-uri, cafenele-restaurant, servicii
oferite de baruri,
servicii de bufet, servicii oferite de bufete
cu autoservire, servicii de alimentaţie publică,

servicii de ceainărie, servicii de gătit, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare băuturi), servicii de terasă berărie,
servicii în domeniul gustărilor, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de băuturi
alcoolice, servicii de catering, consiliere în
domeniul culinar,
sculptură culinară, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncaruri pe bază de
subcontractare, servicii de rezervări pentru
restaurante și mese, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de moteluri, servicii oferite de pensiuni,
servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 03209
(151) 15/05/2020
(732) SC MED LIFE SA , CALEA

GRIVIŢEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

HomeClass MedLife

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 24.13.24;
27.05.02; 29.01.13

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

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.
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───────

(210) M 2020 03210
(151) 15/05/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMCIM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.02.12

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci ceramice, grund pentru finisare și
amorsare, preparate de grunduire.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianti
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
(piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
împachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare (transport),
depozitarea de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor în
construcţii, servicii de arhitectură, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2020 03211
(151) 15/05/2020
(732) SC CRH CIMENT (ROMANIA)

SA, STR. PIAŢA CHARLES DE
GAULLE NR. 15, ET. 1 ŞI 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMCIM

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.12

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 282C), albastru mediu
(Pantone 7686C), albastru deschis
(Pantone 2925C)

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci ceramice, grund pentru finisare și
amorsare, preparate de grunduire.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianți
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
(piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
împachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare (transport),
depozitarea de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor în
construcţii, servicii de arhitectură, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────
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(210) M 2020 03212
(151) 15/05/2020
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, ȘOS.
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
172-176, CORP A, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 015016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Panoramic Apartments

(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.

───────

(210) M 2020 03213
(151) 15/05/2020
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., ŞOS.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
172-176, WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Ansamblul Teilor

(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.

───────

(210) M 2020 03214
(151) 15/05/2020
(732) NATURAL HEALTH SOURCE SRL,

STR. MITROPOLITUL VARLAAM
NR. 186A, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

Buticul Verde Pur
și simplu natural!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, verde inchis, negru, alb

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

35. Publicitate în legătură cu produse cosmetice
și de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice
și suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere, servicii
de intermediere
comercială în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază
de cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere,
distribuirea de eșantioane pentru produse
cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare
de uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, marketing în legătură
cu produse
cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi
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pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
miere, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii în legătură cu produse cosmetice și de
curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau
ceai, miere, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice și de curățare,
farmaceutice, substanțe dietetice și suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor în legătură cu
produse cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, indexare web pentru
scopuri comerciale sau
publicitare în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere, Servicii
de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere.

───────

(210) M 2020 03215
(151) 15/05/2020
(732) ANCA GHINEA, STR. BOZIENI NR.

9, BL. 803BIS, SC. 1, ET. 2, AP. 12,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061615,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Audit creativ;Program

de Creativitate
Aplicata;www.kreatoria.ro;Curs

de Creativitate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de seminarii educative, servicii
educative pentru adulți, organizare de seminarii
educative, publicare de

materiale educative, organizare de evenimente
educative, servicii educative în domeniul
afacerilor, servicii
educative în domeniul managementului.

───────

(210) M 2020 03216
(151) 15/05/2020
(732) NATURAL HEALTH SOURCE SRL,

STR. MITROPOLITUL VARLAAM
NR. 186A, CAMERA 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 , ROMANIA

(540)

NHS NATURAL
HEALTH SOURCE

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

clase:
35. Publicitate în legătură cu produse cosmetice
și de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice
și suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere, servicii
de intermediere
comercială în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază
de cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere,
distribuirea de eșantioane pentru produse
cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare
de uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, marketing în legătură
cu produse
cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
miere, furnizarea unei pieţe comerciale online
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pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii în legătură cu produse cosmetice și de
curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau
ceai, miere, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice și de curățare,
farmaceutice, substanțe dietetice și suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor în legătură cu
produse cosmetice și de curățare, farmaceutice,
substanțe dietetice și suplimente alimentare de
uz medical, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai, miere, Indexare web pentru
scopuri comerciale sau
publicitare în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere, Servicii
de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice și
de curățare, farmaceutice, substanțe dietetice și
suplimente
alimentare de uz medical, băuturi pe bază de
cafea, cacao, ciocolată sau ceai, miere.

───────

(210) M 2020 03217
(151) 15/05/2020
(732) SC GUZEL YURT SRL, STR.

FRIGORIFERULUI NR. 2B, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Konak Turkish Restaurant

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Red
2028C), alb

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

35. Publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare a
afacerilor pentru restaurante.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, organizare de cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2020 03218
(151) 16/05/2020
(732) Sc Home Shop Srl, STR.

HUNEDOARA NR. 21, AP.56,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540219, MUREȘ, ROMANIA

(540)

via-romania.ro

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 07.01.08;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de publicitate privind industria
turismului.
39. Rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii de turism.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
15/05/2020-17/05/2020

───────

(210) M 2020 03219
(151) 17/05/2020
(732) BRICKSTONE INVEST SRL, STR.

CIRESULUI NR. 16, BL. 18, JUDEŢ
ILFOV, DRAGOMIRESTI VALE,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Antispread

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. Covor dezinfectant.

───────



ERATĂ 

 

 

 Referitor la depozitul M 2020 02322, publicat în data de 30.04.2020, se scoate 

de la publicare, deoarece cuantumul taxelor de înregistrare și publicare a fost 

incomplet. 


