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Cereri Mărci publicate în 27/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 08552 20/02/2020 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

VELOCITAS
VELOCITAS

2 M 2020 01151 20/02/2020 SC PALOMA TOURS SRL Iconic hotel

3 M 2020 01218 20/02/2020 SC OLTEANU PROFESIONAL
SRL

SC OLTEANU PROFESIONAL
SRL TULCEA

4 M 2020 01277 20/02/2020 FISHING BOATS EXPERT SRL WINDBOAT

5 M 2020 01307 20/02/2020 SC OUTLAND CASH & CARRY
SRL

GO GRAND OUTLET

6 M 2020 01308 20/02/2020 SC PROFESIONAL ROM
GUARD SECURITY SRL

PROFESIONAL ROM GUARD
PRG SECURITY

7 M 2020 01309 20/02/2020 SC DENTAL TOPO SRL dental topo

8 M 2020 01310 20/02/2020 S.C. BIBORTENI AQUA SRL Biborţeni - Băţani Aqua
Magnesia

9 M 2020 01311 20/02/2020 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

AJF O ECHIPĂ CÂT O ŢARĂ
ASOCIAŢIILE JUDEŢENE DE
FOTBAL

10 M 2020 01312 20/02/2020 EDUARD VALENTIN CĂLTUȚ EDDEX TRAVEL

11 M 2020 01313 20/02/2020 Angela Ioana Buiacu GIFTflow

12 M 2020 01315 20/02/2020 DELIGHTZ EVENTS S.R.L. FLORISTA

13 M 2020 01316 20/02/2020 SC ORACOL SRL VIVIANI

14 M 2020 01317 20/02/2020 STEFAN-CLAUDIU NICU ZADDY'S PIZZA & DONER

15 M 2020 01318 20/02/2020 NICOLAE LOZOVANU JAR GRILL HOUSE

16 M 2020 01319 20/02/2020 ART ESTET SRL ARTIS CENTRU DE
CHIRURGIE ESTETICĂ

17 M 2020 01320 20/02/2020 DANIEL IOAN OLTEAN WIRELESS CHARGING POINT
powered by easycharging.ro

18 M 2020 01321 20/02/2020 TAYYAR INVESTMENT
FINANSAL YONETIM A.S.

Aldiva PORLEO

19 M 2020 01322 20/02/2020 SC ORGANZA SRL OVALE

20 M 2020 01323 20/02/2020 MARINELA GĂZDARU PENSIUNEA VILA IMPERIAL
SINAIA

21 M 2020 01324 20/02/2020 RADU - PAUL TUDORACHE EXPONENTIAL MINDSET

22 M 2020 01325 20/02/2020 Docbook S.R.L. Docbook

23 M 2020 01326 20/02/2020 TATTOOS COSTI S.R.L. Next Level Tattoos Costi
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01327 20/02/2020 CIOBANU GABRIELA-HERMINA Ingrid's Fabrics

25 M 2020 01328 20/02/2020 BOGDAN ALEXANDRE
ALMAJEANU

metropotam

26 M 2020 01329 20/02/2020 S.C. AXIAL LOGISTICS S.R.L. AXIAL GreenNetwork

27 M 2020 01330 20/02/2020 SC BIONATIV SRL MORNING JOY

28 M 2020 01331 20/02/2020 S.C. AXIAL LOGISTICS S.R.L. SNC WeeeCollect

29 M 2020 01332 20/02/2020 ZPM COACHING SRL I.O. SHIELD

30 M 2020 01334 20/02/2020 B-HAIR & EDUCATION SRL SIDES ACADEMY

31 M 2020 01335 20/02/2020 SC MAXCELL COM SRL KAKU

32 M 2020 01336 20/02/2020 SC MAXCELL COM SRL Mimacro

33 M 2020 01337 20/02/2020 SC MAXCELL COM SRL X-start

34 M 2020 01338 20/02/2020 MARIA-CRISTINA VAN DER
SCHAAF

HS Culinary School By Cristina
Van der Schaaf

35 M 2020 01339 20/02/2020 BUIACU ANGELA IOANA GIFT FLOW

36 M 2020 01340 20/02/2020 AP FLOW VENTURES SRL NORIA

37 M 2020 01341 20/02/2020 CRISTIAN ALEXANDRU
TUDOR

microgreens

38 M 2020 01342 20/02/2020 CRISTIAN ALEXANDRU
TUDOR

microgreens

39 M 2020 01343 20/02/2020 SC HOMA SRL S SALENTO PIZZA

40 M 2020 01344 20/02/2020 CAPITAL BUSINESS
CONSULTING SRL

GONNERO

41 M 2020 01345 20/02/2020 SC HAPPY PLAYMARC SRL CIUFULICI

42 M 2020 01347 20/02/2020 CRISTIAN-ION CIRLOGANU TONIC-BLEND
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(210) M 2019 08552
(151) 20/02/2020
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

VELOCITAS, STR. EREMIA
GRIGORESCU NR. 6, AP. 3, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300070, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
VELOCITAS

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

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

───────

(210) M 2020 01151
(151) 20/02/2020
(732) SC PALOMA TOURS SRL,

STR. VASILE LUCACIU NR. 60,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030695,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Iconic hotel

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), închirierea
sălilor de şedinţe, servicii hoteliere, servicii de
restaurant, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de cafenea şi bar.

───────

(210) M 2020 01218
(151) 20/02/2020
(732) SC OLTEANU PROFESIONAL

SRL, STR. MIRCEA VODĂ NR.
94-96, BL. 3, SC. A, DEMISOL G6,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

SC OLTEANU
PROFESIONAL SRL TULCEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 27.01.06; 03.09.16

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(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 01277
(151) 20/02/2020
(732) FISHING BOATS EXPERT SRL,

SOSEAUA GIURGIULUI NR.
285A, CAMERA 1, ET. 1, JUD.
ILFOV, COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WINDBOAT

(531) Clasificare Viena: 18.03.23; 27.05.01;
27.05.08; 26.04.16

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306), alb

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compact-
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01307
(151) 20/02/2020
(732) SC OUTLAND CASH & CARRY

SRL, SOS. BUCUREŞTI-
TARGOVIŞTE NR. 16, BL. 1, SC.
A, PARTER, SPAŢIUL COMERCIAL
1A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GO GRAND OUTLET

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.18

(591) Culori revendicate:roşu bordo (RGB
201,38,44), gri antracit (RGB 90,84,84)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01308
(151) 20/02/2020
(732) SC PROFESIONAL ROM GUARD

SECURITY SRL, STR. CLOŞCA
NR. 1, JUD. MUREŞ, TÎRGU-
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PROFESIONAL ROM
GUARD PRG SECURITY

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.01.13;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(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 01309
(151) 20/02/2020
(732) SC DENTAL TOPO SRL, STR.

CRASNA NR. 1/B, ARAD, ARAD,
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)
dental topo

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

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).

───────

(210) M 2020 01310
(151) 20/02/2020
(732) S.C. BIBORTENI AQUA SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 27, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Biborţeni - Băţani
Aqua Magnesia

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul Biborţeni.

───────
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(210) M 2020 01311
(151) 20/02/2020
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, STR. VASILE
ŞERBĂNICĂ NR. 12, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AJF O ECHIPĂ CÂT O
ŢARĂ ASOCIAŢIILE

JUDEŢENE DE FOTBAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 26.13.25

(591) Culori revendicate:roşu (RGB 237 28
36), galben (RGB 255 203 5), albastru
(RGB 0 114 188), gri (RGB 128 128
128)

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

───────

(210) M 2020 01312
(151) 20/02/2020
(732) EDUARD VALENTIN CĂLTUȚ,

STR. LUNCȘOARA NR. 4-6, BL. 63,
SC. A, PARTER, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EDDEX TRAVEL

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
turism privind furnizarea de informații, privind
tarifele, orarele și modalitățile de transport.

───────

(210) M 2020 01313
(151) 20/02/2020
(732) Angela Ioana Buiacu,

BULEVARDUL 1 MAI NR.
30, BLOC OD15, SCARA B,
APARTAMENT 64, ETAJ 5,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GIFTflow

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 05.05.20; 05.05.23; 29.01.12

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

clase:
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online, platforme de software de calculator,
software.
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35. Servicii de comenzi online, publicitate
online, servicii de comenzi online computerizate,
difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online,
servicii de publicitate și marketing online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
consultanță în management, managementul
activităților comerciale, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, administrare de programe de
fidelizare a clienților,
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare, promovare a vânzărilor prin programe
de fidelizare a clien
ților, servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare.
38. Servicii de comunicare online, furnizarea
accesului la platforme pentru comerț electronic
pe internet, telecomunicatii, transmitere de
mesaje, transmisie de mesaje electronice.
39. Organizarea serviciilor de transport, livrare
de mesaje (curier), servicii consultative privind
urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi).
42. Găzduire de facilități web online pentru
pentru alte persoane, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, întreținere de software utilizat
în domeniul comerțului electronic, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 01315
(151) 20/02/2020
(732) DELIGHTZ EVENTS S.R.L., STR.

SOFIEI NR. 3G, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.
48, BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR,
OARADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLORISTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.11.08; 05.03.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01316
(151) 20/02/2020
(732) SC ORACOL SRL, STR. OLANDA

NR. 12, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

VIVIANI
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(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25; 05.05.20; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru,
maro

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01317
(151) 20/02/2020
(732) STEFAN-CLAUDIU NICU, BLD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 32,
BL. 5, SC. C, AP. 10, JUDETUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ZADDY'S PIZZA & DONER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-food, servicii oferite de
restaurant.

───────

(210) M 2020 01318
(151) 20/02/2020
(732) NICOLAE LOZOVANU, BD-UL

TRAIAN NR. 13, BL. A.2, SC.
A, ET.1, AP.1, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

JAR GRILL HOUSE

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

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

43. Servicii oferite de restaurant, servicii oferite
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
oferite de cafenea.

───────
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(210) M 2020 01319
(151) 20/02/2020
(732) ART ESTET SRL, STR.

REPUBLICII NR. 82B, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

ARTIS CENTRU DE
CHIRURGIE ESTETICĂ

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.
44. Servicii medicale, servicii de înfrumuseţare
pentru oameni.

───────

(210) M 2020 01320
(151) 20/02/2020
(732) DANIEL IOAN OLTEAN, STR.

GHIOCEILOR NR. 50, AP. 8,
JUDEŢ ALBA, ALBA-IULIA, ALBA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

WIRELESS CHARGING POINT
powered by easycharging.ro

(531) Clasificare Viena: 01.15.03; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Recipiente pentru baterii / recipiente pentru
acumulatoare, încărcătoare pentru telefoane,
încărcătoare de baterii, încărcătoare pentru
baterii electrice, încărcătoare pentru ţigările
electronice, unităţi flash USB.
37. Servicii de instalaţii, reparaţii.

───────
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(210) M 2020 01321
(151) 20/02/2020
(732) TAYYAR INVESTMENT

FINANSAL YONETIM A.S., ZONA
INDUSTRIALA ORGANIZATA
STR NR. 5 , MERKEZ KARAMAN,
TURCIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

(540)

Aldiva PORLEO

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru,
galben

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

30. Cafea, cacao, băuturi pe bază de cafea
sau cacao, băuturi pe bază de ciocolată,
paste, găluşte umplute, tăiţei, produse de
patiserie şi brutărie pe bază de făină, deserturi
pe bază de făină şi ciocolată, pâine, simit
(covrig turcesc în formă de inel acoperit cu
seminţe de susan), pogaca (covrig turcesc),
pita, sandwich-uri, katmer (desert turcesc),
plăcinte, torturi, baklava (desert turcesc pe
bază de aluat acoperit cu sirop), kadayif
(desert turcesc pe bază de aluat), deserturipe
bază de aluat acoperit cu sirop, budincă,
cremă de ou, kazandibi (budincă turcească),
budincă de orez, keskul (budincă turcească),
miere, propolis pentru consumul uman, propolis
pentru scopuri alimentare, condimente pentru
produse alimentare, vanilie ( aromă de vanilie),
condimente, sosuri (condimente), sos de roşii,
drojdie, praf de copt, făină, griş, amidon pentru
produse alimentare, zahăr, cuburi de zahăr,
zahăr pudră, ceai, ceai cu gheaţă (ice tea),

cofetărie, ciocolată, biscuiţi, napolitane, gumă de
mestecat, îngheţată pe bază de gheaţă, sare,
snacks-uri pe bază de cereale, popcorn, ovăz
pisat, fulgi de porumb, cereale pentru micul-
dejun, grâu prelucrat pentru consumul uman,
secară prelucrată pentru consumul uman, orez,
melasă pentru produsele alimentare.

───────

(210) M 2020 01322
(151) 20/02/2020
(732) SC ORGANZA SRL, STR. 2 NR.

234, JUDETUL TIMIS, REMETEA-
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

OVALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
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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.
38. Servicii de telecomunicaţii.

───────

(210) M 2020 01323
(151) 20/02/2020
(732) MARINELA GĂZDARU, BLD.

TIMIŞOARA NR. 65, BL. D44,
SC. C, AP. 33, SECTOR 6,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PENSIUNEA VILA
IMPERIAL SINAIA

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01324
(151) 20/02/2020
(732) RADU - PAUL TUDORACHE,

DRUM. EUGEN BROTE NR. 33-41,
SC. B, ET. 1, AP. B3, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EXPONENTIAL MINDSET

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

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

───────

(210) M 2020 01325
(151) 20/02/2020
(732) Docbook S.R.L., ȘOS.

BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR.
73-81, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Docbook

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
3517C), alb

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2020 01326
(151) 20/02/2020
(732) TATTOOS COSTI S.R.L., DRUMUL

TABEREI NR. 35, PARTER, SPATIU
COMERCIAL, CAMERA 1, 2
SI 3 - SALON TATUAJ, BL. F5,
SCARA 4, AP. 63, SECTORUL
6, BUCURESTI, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Next Level Tattoos Costi

(531) Clasificare Viena: 03.07.10; 03.07.21;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate sub orice forma,
inclusiv televizata si online.
41. Servicii oferite de şcoli de tatuaje (educatie,
instruire).
44. Tatuaje, servicii de saloane de tatuaj,
tratament cosmetic al tatuajelor cu laser.

───────

(210) M 2020 01327
(151) 20/02/2020
(732) CIOBANU GABRIELA-HERMINA,

BD. IULIU MANIU NR. 244E,
BL. 4, ET.2, AP. 20, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Ingrid's Fabrics

(531) Clasificare Viena: 09.05.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.13

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, coșuri nemetalice pentru bebeluși,
coșuri pentru copii, coșuri de dormit nemetalice
pentru nou-născuți, protecții anti-lovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, pătuțuri pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi portabile pentru
bebeluși, perne, protecții matlasate pentru
saltele, saltele, saltele pentru copii, utilizate
pentru dormit.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, învelitori de pat, baldachine de pat,
baldachine pentru pătuțuri de copii, cearşafuri,
cuverturi, cuverturi pentru paturi pentru copii,
cuverturi pentru pătuțuri, decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, fețe de pernă, fețe
decorative pentru perne, huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse (lenjerii)
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și pături pentru pat, pături de înfășat, pături
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, pături tip
pled, pleduri și cuverturi de pat, prosoape, saci
de dormit, saci de dormit pentru bebeluși.

───────

(210) M 2020 01328
(151) 20/02/2020
(732) BOGDAN ALEXANDRE

ALMAJEANU, STR. RUE LAS
CASES NR. 23, PARIS, 75007,
FRANȚA

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

(540)

metropotam

(531) Clasificare Viena: 03.02.24; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

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

clase:
15. Instrumente de muzică.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport, necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01329
(151) 20/02/2020
(732) S.C. AXIAL LOGISTICS S.R.L.,

DRUMUL INTRE TARLALE
NR. 41C, ETAJ 2, BIROUL NR.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

AXIAL GreenNetwork

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.08

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

clase:
35. Servicii de analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea
și reciclarea deșeurilor, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
37. Ridicarea deșeurilor (curățare), colectarea
de deșeuri (curățarea gunoaielor), reparare de
mașini industriale pentru tratarea deșeurilor,
reparare de mașini pentru tratarea deșeurilor
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organice, servicii de evacuare a deșeurilor
(servicii de curățenie).
39. Depozitarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, depozitare de deșeuri, transport de
deșeuri, colectare de deșeuri lichide (transport),
colectare de deșeuri comerciale (transport),
colectare de deșeuri industrial (transport),
eliminarea (ridicarea și transportul) deșeurilor
lichide.
40. Eliminarea deșeurilor (tratarea deșeurilor),
distrugerea deșeurilor, reciclarea deșeurilor,
incinerarea deșeurilor, recuperarea materialelor
din deșeuri, sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, consultanță
privind distrugerea gunoiului și deșeurilor,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, sortarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile (transformare),
servicii de informații, de consiliere și de
consultanță referitoare la reciclarea gunoiului și
a deșeurilor, gestionarea deșeurilor periculoase
în vederea reciclării, tratare a deșeurilor,
incinerarea deșeurilor și reziduurilor, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, servicii de reciclare,
reciclarea și tratamentul gunoiului, reciclarea
metalelor, reciclarea hârtiei, reciclare de
deșeuri, reciclarea agenților frigorifici, reciclarea
materialelor plastic.

───────

(210) M 2020 01330
(151) 20/02/2020
(732) SC BIONATIV SRL, STR. MINIS

NR. 8, BL. PM91, SC. B, ET. 1,
AP. 63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MORNING JOY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

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

5. Suplimente alimentare pe bază de lăptișor de
matcă (de uz medical), produse farmaceutice
şi veterinare, suplimente pe bază de produse
apicole şi plante medicinale (de uz medical).
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole (miere), miere
naturală, miere (pentru alimentație), produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, lăptișor de matcă pentru alimentaţia
umană.

───────

(210) M 2020 01331
(151) 20/02/2020
(732) S.C. AXIAL LOGISTICS S.R.L.,

DRUMUL INTRE TARLALE
NR. 41C, ETAJ 2, BIROUL NR.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

SNC WeeeCollect

(531) Clasificare Viena: 24.15.08; 27.05.01;
27.05.08

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

35. Servicii de analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea
și reciclarea deșeurilor, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
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o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
37. Ridicarea deșeurilor (curățare), colectarea
de deșeuri (curățarea gunoaielor), reparare de
mașini industriale pentru tratarea deșeurilor,
reparare de mașini pentru tratarea deșeurilor
organice, servicii de evacuare a deșeurilor
(servicii de curățenie).
39. Depozitarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, depozitare de deșeuri, transport de
deșeuri, colectare de deșeuri lichide (transport),
colectare de deșeuri comerciale (transport),
colectare de deșeuri industrial (transport),
eliminarea (ridicarea și transportul) deșeurilor
lichide.
40.  Eliminarea deșeurilor (tratarea deșeurilor),
distrugerea deșeurilor, reciclarea deșeurilor,
incinerarea deșeurilor, recuperarea materialelor
din deșeuri, sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, consultanță
privind distrugerea gunoiului și deșeurilor,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, sortarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile (transformare),
servicii de
informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor,
gestionarea deșeurilor periculoase în vederea
reciclării, tratare a deșeurilor, incinerarea
deșeurilor și reziduurilor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, servicii de reciclare, reciclarea
și tratamentul gunoiului, reciclarea metalelor,
reciclarea hârtiei, reciclare de deșeuri, reciclarea
agenților frigorifici, reciclarea materialelor
plastic.

───────

(210) M 2020 01332
(151) 20/02/2020
(732) ZPM COACHING SRL, INTRAREA

MORARILOR NR. 1-3, CAM.
2, COMUNA BALOTEŞTI, SAT
SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)
I.O. SHIELD

(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 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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────
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(210) M 2020 01334
(151) 20/02/2020
(732) B-HAIR & EDUCATION SRL, STR.

SABINELOR NR. 101, PARTER,
AP. 3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SIDES ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 01335
(151) 20/02/2020
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

KAKU

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 27.05.01;
27.05.24

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

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu de
date,
selfie-stick, accesorii pentru telefoane
(handsfree), suport auto pentru telefon,
acumulatori telefon şi
tablete, folii pentru telefoane, baterie

───────

(210) M 2020 01336
(151) 20/02/2020
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Mimacro

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.04

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

9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu de
date,
selfie-stick, accesorii pentru telefoane
(handsfree), suport auto pentru telefon,
acumulatori telefon şi
tablete, folii pentru telefoane, baterie

───────
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(210) M 2020 01337
(151) 20/02/2020
(732) SC MAXCELL COM SRL, STR.

ION BERINDEI NR.12, BL.60,
SC.1, ET.7, AP.29, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

X-start

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

clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu de
date,
selfie-stick, accesorii pentru telefoane
(handsfree), suport auto pentru telefon,
acumulatori telefon şi
tablete, folii pentru telefoane, baterie

───────

(210) M 2020 01338
(151) 20/02/2020
(732) MARIA-CRISTINA VAN DER

SCHAAF, STR. LEONIDA VARNALI
NR. 19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011063, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HS Culinary School By
Cristina Van der Schaaf

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13

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

clase:
41. Servicii specifice instituțiilor de învățământ,
cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), furnizare de informații despre
învățământ online, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, servicii de învățământ la
distanță oferite online, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la
nivel postuniversitar, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
organizare de cursuri de formare online cu
privire la alimentație, servicii educative pentru
adulți, servicii educative referitoare la servicii de
calitate, servicii educative în domeniul sănătății,
servicii educative oferite de cluburi, servicii
educative în domeniul nutriției, servicii educative
în domeniul dieteticii, servicii educative și de
instruire, servicii educative privind furnizarea
de servicii specifice restaurantelor, servicii
de prezentare în scopuri educative, servicii
educative privind servirea la mese, servicii
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educative în materie de igienă, servicii educative
în domeniul tehnologiei alimentelor, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de servicii educative în domeniul dietetic, servicii
educative în materie de instruire vocațională,
servicii educative de tipul cursurilor prin
corespondență, servicii educative pentru adulți
în domeniul comerțului, servicii educative oferite
de școlile prin corespondență, servicii educative
pentru pregătirea personalului din industria
alimentară, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire,
pregătire în domeniul cateringului, furnizare de
instruire privind igiena în industria de catering,
pregătire în sectorul restaurantelor, servicii de
formare cu privire la curățenia în restaurante.
43. servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de restaurant și bar, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 01339
(151) 20/02/2020
(732) BUIACU ANGELA IOANA,

BULEVARDUL 1 MAI NR.30,
BL.OD15, SC.B, ET.5, AP.64,
SECTOR 6, BUCURESTI, RO, .

(540)

GIFT FLOW

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.05.20

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

clase:

9. Aplicații software, aplicații software pentru
web, software pentru aplicații web și servere,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online,
publicitate online, servicii de comenzi online
computerizate, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare
online, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, servicii de
publicitate, marketing si promovare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
consultanță în management, managementul
activităților comerciale, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, administrare de programe de
fidelizare a clienților,
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare, promovare a vânzărilor prin programe
de fidelizare a clienților, servicii de fidelizare de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, gestionare de fișiere informatice.
38. Furnizarea accesului la portaluri de internet
pentru terți, telecomunicații, transmitere de
mesaje, transmisie de mesaje electronice,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de comunicare online, furnizarea
accesului la platforme pentru comerț electronic
pe internet, furnizarea accesului la informații
prin intermediul rețelelor de date, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii
de trimitere și primire de mesaje, furnizarea
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accesului la o piață (portal) electronică în rețele
de calculatoare.
39. Organizarea serviciilor de transport, livrare
de mesaje (curier), servicii consultative privind
urmărirea produselor în tranzit (informații
referitoare la transporturi).
42. Găzduire de facilități web online pentru
pentru alte persoane, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, întreținere de software utilizat
în domeniul comerțului electronic, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, construirea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic.

───────

(210) M 2020 01340
(151) 20/02/2020
(732) AP FLOW VENTURES SRL, STR.

GEORGE BACOVIA NR. 15-17,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

NORIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.08

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (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).

───────

(210) M 2020 01341
(151) 20/02/2020
(732) CRISTIAN ALEXANDRU TUDOR,

SAT FINARI, STR. PRINCIPALA
NR. 54, JUD. PRAHOVA, COMUNA
GORGOTA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

microgreens

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35. Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile, inclusiv online prin websiteuri,
conducerea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31 (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, servicii oferite de
magazine și lanţuri de magazine, inclusiv online.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/02/2020

(210) M 2020 01342
(151) 20/02/2020
(732) CRISTIAN ALEXANDRU TUDOR,

SAT FINARI, STR. PRINCIPALA
NR. 54, JUD. PRAHOVA, COMUNA
GORGOTA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI-AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

microgreens

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20;
26.05.01

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

31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35. Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile, inclusiv online prin websiteuri,
conducerea și administrarea afacerilor, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31(cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, magazine şi lanţuri
de magazine, inclusiv online.

───────

(210) M 2020 01343
(151) 20/02/2020
(732) SC HOMA SRL, STR.

SALCAMILOR NR. 52, JUDEȚUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

S SALENTO PIZZA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.21

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01344
(151) 20/02/2020
(732) CAPITAL BUSINESS

CONSULTING SRL, STR.
VICEAMIRAL IOAN MARGESCU
NR. 33, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

GONNERO

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 26.01.03;
26.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 01345
(151) 20/02/2020
(732) SC HAPPY PLAYMARC SRL,

STR. PIERAICILOR NR. 40F,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
CIUFULICI

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

28. Obiecte de divertisment pentru locuri de
joacă, echipament (aparate) pentru locuri de
joacă pentru copii.

───────

(210) M 2020 01347
(151) 20/02/2020
(732) CRISTIAN-ION CIRLOGANU, STR.

PETRESTI NR. 101, JUDEȚUL
GORJ, CARPINIS, 217169, GORJ,
ROMANIA

(540)

TONIC-BLEND

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Ceai (kombucha), băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), băuturi pe bază de ceai cu
aromă de fructe.
32. Băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare cu aromă de
fructe, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte de ceai.

───────


