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Cereri Mărci publicate în 28/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 09230 21/01/2020 NICOLAE-LUCIAN POSEA SUBURB

2 M 2020 00318 21/01/2020 LILIANA DAVID
JAMES JEREMY PRIEST
BERNHARD HELMUT
BOCKELBRINK

SOCIOCRACY 3.0

3 M 2020 00319 21/01/2020 LILIANA DAVID
JAMES JEREMY PRIEST
BERNHARD HELMUT
BOCKELBRINK

S3

4 M 2020 00324 21/01/2020 MIHAI-STELIAN GABOR APWIN

5 M 2020 00326 21/01/2020 MIRAJ & LUCA SRL flames

6 M 2020 00333 21/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

GALA NAȚIONALELOR DE
SPORT COLUMBOFIL A
ROMÂNIEI

7 M 2020 00334 21/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

GALA CAMPIONILOR DE
SPORT COLUMBOFIL A
ROMÂNIEI

8 M 2020 00335 21/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
DE SPORT COLUMBOFIL A
ROMÂNIEI

9 M 2020 00336 21/01/2020 DENT ESTET CLINIC S.A. P MALO DENTAL

10 M 2020 00337 21/01/2020 LIFE PLUS S.R.L. SEDES

11 M 2020 00338 21/01/2020 RCS & RDS S.A GENERATIA DIGI SPORT

12 M 2020 00340 21/01/2020 FELIX-GEORGE HAMZA-LUP EMINEM CENTRAL HOSTEL

13 M 2020 00341 21/01/2020 MARIAN ILIE ALTIS PRATA

14 M 2020 00344 21/01/2020 Seineana Product S.R.L. MARAFOOD DOG-
EUROSTANDARD CREASTA
COCOȘULUI Hrană completă
pentru câini

15 M 2020 00345 21/01/2020 CHT MASTER TECH SRL CHT

16 M 2020 00346 21/01/2020 ALEXANDRU-DAN
ANTONACHE
VLAD-MIHAI BERNATH

FRIPTACHE

17 M 2020 00347 21/01/2020 SC CAPPUCCINO LAB SRL CAPPUCCINO STORY

18 M 2020 00348 21/01/2020 SC DODI PLAST TECH SRL NU SUNT PLASTIC

19 M 2020 00349 21/01/2020 MARIAN MOCANU Dar din dar
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 00350 21/01/2020 S.C A.M & CO S.R.L A.M. & CO

21 M 2020 00351 21/01/2020 FLORIN-ALEXANDRU MATEI BERE ROŞIORI

22 M 2020 00352 21/01/2020 ASOCIATIA TOUCHED
ROMANIA

TOUCHED ROMÂNIA

23 M 2020 00353 21/01/2020 ASOCIATIA TOUCHED
ROMANIA

PENTRU CA MAMELE ȘI COPIII
SĂ RĂMÂNĂ ÎMPREUNĂ

24 M 2020 00354 21/01/2020 ADRIAN GHEORGHE ENERGYNE

25 M 2020 00355 21/01/2020 THERAPY ROOM S.R.L. SAGE

26 M 2020 00356 21/01/2020 ELTEX RECYCLING SRL ELTEX recycling reimagined

27 M 2020 00357 21/01/2020 S.C. ORTO OFFICE S.R.L. ORTO OFFICE CABINETUL
TĂU DE ORTODONȚIE

28 M 2020 00358 21/01/2020 STEFAN-VALENTIN MANDACHI BĂGĂTOR ÎN SEAMĂ

29 M 2020 00359 21/01/2020 SPINOA BLUE SRL Spinoa CRUNCHIES

30 M 2020 00361 21/01/2020 FLEISCHPARTY SRL Poftino – Bun, bun, pe cuvant de
pofticios!

31 M 2020 00362 21/01/2020 FLEISCHPARTY SRL CONACUL CU DOR

32 M 2020 00363 21/01/2020 FLEISCHPARTY SRL Megusta DELICII IN ORICE
FORMA

33 M 2020 00364 21/01/2020 IULIU VASILE GHIDIU Pyromagia
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(210) M 2019 09230
(151) 21/01/2020
(732) NICOLAE-LUCIAN POSEA , STR.

ZIGONENI NR. 232, JUDEŢUL
ARGEŞ, BAICULESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
SUBURB

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Regruparea în avantajul terţilor cu produse
vestimentare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2020 00318
(151) 21/01/2020
(732) LILIANA DAVID, STR. DALIEI NR.

70, BL. A10, SC. B, ET.1, AP.6B,
COMUNA HOLBOCA, JUD. IASI,
SAT DANCU, IAȘI, ROMANIA
JAMES JEREMY PRIEST,
SHALOM, EXETER,
NADDERWATER, EX4 2JH,
MAREA BRITANIE
BERNHARD HELMUT
BOCKELBRINK, STR. GRUENE
TRIFT NR. 168, BERLIN, 12557,
GERMANIA

(540)
SOCIOCRACY 3.0

(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 00319
(151) 21/01/2020
(732) LILIANA DAVID, STR. DALIEI NR.

70, BL. A10, SC. B, ET.1, AP.6B,
COMUNA HOLBOCA, JUD. IASI,
SAT DANCU, IAȘI, ROMANIA
JAMES JEREMY PRIEST,
SHALOM, EXETER,
NADDERWATER, EX4 2JH,
MAREA BRITANIE
BERNHARD HELMUT
BOCKELBRINK, STR. GRUENE
TRIFT NR. 168, BERLIN, 12557,
GERMANIA

(540)
S3

(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 00324
(151) 21/01/2020
(732) MIHAI-STELIAN GABOR, ALEEA

PATAKI SAMUEL NR. 1, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
APWIN

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
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produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicitam protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00326
(151) 21/01/2020
(732) MIRAJ & LUCA SRL, B-DUL

TRAIAN NR. 2, BL. S1, SC. C, ET.
2, AP. 68, JUD. NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. GRIVIŢA NR.37E, OTOPENI,
067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

flames

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii de catering,
bufete cu autoservire, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, restaurante cu autoservire,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite de
restaurante (alimentaţie) mobile şi servicii mobile
de catering, servicii de preparare de mâncăruri la
pachet şi pentru livrare la domiciliu (cu excepţia
transportului acesteia), servicii de alimentaţie
publică, Servicii de furnizare de băuturi în puncte
fixe şi mobile pe durata evenimentelor recreative,
sportive, culturale sau educative, congreselor,
convenţiilor şi târgurilor.

───────

(210) M 2020 00333
(151) 21/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GALA NAȚIONALELOR

DE SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI

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

41. Activități sportive.
───────

(210) M 2020 00334
(151) 21/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, COMUNA
TUNARI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
GALA CAMPIONILOR DE

SPORT COLUMBOFIL
A ROMÂNIEI

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

35. Publicitate, publicitate online.
41. Activități sportive.

───────
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(210) M 2020 00335
(151) 21/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

SPORT COLUMBOFIL, STR. 1
DECEMBRIE NR. 198, JUD. ILFOV,
COMUNA TUNARI, SAT TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CONFERINȚA

NAȚIONALĂ DE SPORT
COLUMBOFIL A ROMÂNIEI

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

35. Publicitate, publicitate online.
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2020 00336
(151) 21/01/2020
(732) DENT ESTET CLINIC S.A. , ŞOS.

NORDULUI NR. 82-92,TRONSON
CONSTANCE, DEMISOL,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
P MALO DENTAL

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizare de instruire, diverisment,
activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumusețare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00337
(151) 21/01/2020
(732) LIFE PLUS S.R.L., B-DUL

NICOLAE IORGA NR. 59, BL. E5,
ETAJ P, AP. 2, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

SEDES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03;
29.01.13

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 00338
(151) 21/01/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GENERATIA DIGI SPORT

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 00340
(151) 21/01/2020
(732) FELIX-GEORGE HAMZA-LUP,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 14,
AP. 1, JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
EMINEM CENTRAL HOSTEL

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

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

───────

(210) M 2020 00341
(151) 21/01/2020
(732) MARIAN ILIE, STR. HUSULUI BL

164, SC. A, AP. 25, JUDEŢ VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)
ALTIS PRATA

(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.
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.

───────

(210) M 2020 00344
(151) 21/01/2020
(732) Seineana Product S.R.L., STR.

CUZA VODĂ NR. 12, JUDEŢ
MARAMUREŞ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARAFOOD DOG-
EUROSTANDARD CREASTA

COCOȘULUI Hrană
completă pentru câini

(531) Clasificare Viena: 06.01.01; 06.01.02;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
31. Animale vii, hrană și băuturi pentru animale.

───────
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(210) M 2020 00345
(151) 21/01/2020
(732) CHT MASTER TECH SRL, STR.

BELÁ BARTÓK NR. 8, JUDEŢUL
BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BECLEAN, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

CHT

(531) Clasificare Viena: 24.17.20; 27.05.02
(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 (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,
strângerea la un loc, în

folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 00346
(151) 21/01/2020
(732) ALEXANDRU-DAN ANTONACHE

, STR. LALELELOR NR. 19, BL.
83, SC. B, AP. 8, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA
VLAD-MIHAI BERNATH, STR.
SOARELUI NR. 7, SC. B, AP. 4,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
S.R.L., STR. AUREL VLAICU, NR.
94, ET. I, JUDEŢ BRAŞOV, 500178
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
FRIPTACHE

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat.

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 00347
(151) 21/01/2020
(732) SC CAPPUCCINO LAB SRL,

CALEA VITAN NR. 17A, CORP B,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CAPPUCCINO STORY

(531) Clasificare Viena: 16.03.17; 20.01.03;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2020 00348
(151) 21/01/2020
(732) SC DODI PLAST TECH SRL, STR.

BANAT BL. A6, SC. F, ETAJ, AP.
16, JUDEŢUL ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NU SUNT PLASTIC

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.24

(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).

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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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).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00349
(151) 21/01/2020
(732) MARIAN MOCANU, STR. MIZIL

NR. 5. BL. G18, SC. E, ET. 2, AP.
46, 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)
Dar din dar

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

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).
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).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00350
(151) 21/01/2020
(732) S.C A.M & CO S.R.L, STR.

BRAILEI NR. 1, B. I, SC. 8, AP. 2,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
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)

A.M. & CO

(531) Clasificare Viena: 20.07.02; 26.01.16;
26.01.21

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

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).

───────
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(210) M 2020 00351
(151) 21/01/2020
(732) FLORIN-ALEXANDRU MATEI,

STR. DUNĂRII, BL. L3, SC. C,
ET. 4, AP. 12, JUD. TELEORMAN,
ROSIORI DE VEDE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

BERE ROŞIORI

(531) Clasificare Viena: 02.01.02; 24.11.18;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

31. Malţ.
32. Bere.
39. Transport, îmbuteliere, ambalare şi
depozitare a mărfurilor.

───────

(210) M 2020 00352
(151) 21/01/2020
(732) ASOCIATIA TOUCHED ROMANIA,

STR. BADEA CARTAN NR.
8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TOUCHED ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 02.07.10; 26.04.18; 02.09.01

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde
deschis

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

43. Servicii de asistenţă socială în domeniul
protecţiei mamei şi copilului (servicii de găzduire
temporară), servicii de furnizare de alimente şi
găzduire temporară.
44. Furnizarea de consiliere cu privire la
asistenţă socială în domeniul protecţiei mamei şi
copilului (sănătate).

───────

(210) M 2020 00353
(151) 21/01/2020
(732) ASOCIATIA TOUCHED ROMANIA,

STR. BADEA CARTAN NR.
8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PENTRU CA MAMELE

ȘI COPIII SĂ
RĂMÂNĂ ÎMPREUNĂ

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

43. Servicii de asistență socială în domeniul
protecției mamei și copilului (servicii de găzduire
temporară), servicii de furnizare de alimente și
găzduire temporară.
44. Furnizarea de consiliere cu privire la
asistența socială în domeniul protecției mamei și
copilului (sănătate).

───────
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(210) M 2020 00354
(151) 21/01/2020
(732) ADRIAN GHEORGHE, CALEA

BUCUREȘTI NR. 5, JUDEȚUL
ILFOV, BRANESTI, SAT PASAREA,
077030, ILFOV, ROMANIA

(540)

ENERGYNE

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 03.07.24;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb
(HEX=#FFFFFF), verde
(HEX=#97CFA6, HEX=#D1E9D3,
HEX=#92C32B), galben
(HEX=#CCE180)

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

1. Antigel pe bază de etilenglicol.
9. Componente electrice și electronice.
11. Instalații sanitare.

───────

(210) M 2020 00355
(151) 21/01/2020
(732) THERAPY ROOM S.R.L., STR.

JOHANN STRAUSS NR. 2A,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SAGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.03.01; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00356
(151) 21/01/2020
(732) ELTEX RECYCLING SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 5, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ELTEX recycling reimagined

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru
(HEX=#000000), verde
(HEX=#708D23, HEX=#A5D152)

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

37. Servicii de construcții.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.

───────
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(210) M 2020 00357
(151) 21/01/2020
(732) S.C. ORTO OFFICE S.R.L., STR.

GRÂULUI NR. 27, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022511, ROMANIA

(540)

ORTO OFFICE CABINETUL
TĂU DE ORTODONȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.12;
27.05.17; 27.05.25; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
10. Aparate pentru utilizare în ortodonţie,
proteze stomatologice, aparate şi instrumente
stomatologice, aparate şi instrumente medicale,
aparate medicale pentru calmarea durerii,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
lămpi pentru utilizare cu instrumente medicale,
instrumente medicale electronice, aparate
medicale cu ultrasunete, aparate de investigaţii
medicale radiologice, truse cu instrumente
medicale, instrumente medicale cu acţionare
pneumatică, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, dulapuri pentru instrumente
medicale, mese pentru instrumente medicale,
mese pentru proceduri medicale, scaune pentru
proceduri medicale, standuri pentru instrumente
medicale, scaune medicale pentru tratarea
pacienţilor, mese fabricate special pentru
consultaţii medicale, mese medicale pentru
examinare sau tratamente, proteze medicale,
proteze pentru tratamente medicale, implanturi
medicale, implanturi medicale din materiale
artificiale, alezoare dentare, aparate cu jet
de pulbere de uz dentar, aparate cu raze
x pentru imagistică dentară, aparate cu raze
x pentru uz stomatologic şi medical, aparate
de analiză pentru uz medical, aparate de
anestezie artificială, aparate de imagistică
medicală, aparate dentare cu raze x, aparate

dentare de detartraj, aparate dentare electrice,
aparate dentare pentru aliniere paralelă, aparate
dentare pentru frezare, aparate ortodontice,
aparate ortodontice (aparate dentare) pentru
îndreptarea dinţilor, aparate pentru terapia
cu ultrasunete, aparate pentru utilizare în
reconstrucţia dinţilor, aparate pentru utilizare de
către igienişti dentari, aparate pentru utilizare
la identificarea bolilor periodontale, aparate
pentru utilizare în confecţionarea protezelor
dentare, aparate pentru utilizare de către
tehnicieni dentari, aparate pentru vizualizarea
imaginilor dentare, aparate radiologice de uz
medical, aparate şi instrumente chirurgicale
de uz dentar, aparate utilizate la fabricarea
dinţilor artificiali, aparate utilizate pentru fixarea
dinţilor artificiali, aparate utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, cleme dentare pentru fixarea
danturii preexistente, cleşti de uz stomatologic,
cleşti de uz tehnico-dentar, copci de uz medical,
coroane dentare de acoperire, coroane pentru
dinţi, dinţi artificiali, discuri pentru şlefuire de uz
dentar, discuri de tăiere de uz dentar, discuri
abrazive de uz stomatologic, dispozitive de
găurire de uz dentar, dispozitive de injectare
pentru produse farmaceutice, dispozitive pentru
confecţionarea modelelor dentare, dispozitive
pentru îndreptarea dinţilor (aparate ortodontice),
echipament stomatologic, echipamente de înaltă
frecvenţă pentru coagulare, de uz stomatologic,
echipamente de înaltă frecvenţă pentru tăiere,
de uz stomatologic, fotolii de examinare
special concepute pentru uz dentar, freze
de uz dentar, freze dentare, freze folosite
în stomatologie, grefe de os din materiale
artificiale, grefe de uz chirurgical, gutiere
dentare, implanturi artificiale, implanturi dentare,
implanturi dentare din materiale artificiale,
implanturi protetice, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, implanturi (proteze)
folosite în stomatologie, implanturi (proteze)
folosite pentru grefele de os, implanturi
(proteze) pentru utilizare în chirurgia maxilo-
facială, instrumente destinate utilizării în
protetică dentară, instrumente endodontice,
instrumente protetice pentru uz stomatologic,
instrumente utilizate la fabricarea dinţilor
artificiali, instrumente utilizate pentru fixarea
dinţilor artificiali, instrumente utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, irigatoare orale
utilizate în stomatologie, irigatoare pentru ţesutul
periodontal folosite în tratamente dentare, lasere
de uz stomatologic, linguri de amprente (de uz
stomatologic), mănuşi pentru uz stomatologic,
măşti de faţă transparente pentru personalul
medical, măşti de protecţie pentru gură de uz
stomatologic, măşti faciale de protecţie pentru
uz stomatologic, materiale pentru implanturi
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(proteze) folosite în chirurgia dentară, mobilier
special pentru uz stomatologic, oglinzi de
uz stomatologic, oglinzi stomatologice, organe
artificiale şi implanturi, părţi artificiale pentru dinţi,
perii interdentare utilizate în tratamente dentare,
pivoţi dentari, pivoţi din materiale preţioase
pentru uz dentar, pivoţi din metale preţioase
pentru uz stomatologic, pivoţi radiculari, protetică
şi implanturi artificiale, proteze dentare, proteze
dentare parţiale, proteze dentare sub formă
de inlay-uri (obturaţie), proteze sub formă
de restaurări complete de coroană, proteze
sub formă de restaurări parţiale de coroană,
proteze sub formă de incrustaţii inlay, punţi
pentru implanturi de uz dentar, punţi dentare,
scaune de examinare special concepute
pentru uz dentar, scaune de uz medical
sau stomatologic, scaune fabricate special
pentru uz stomatologic, scaune stomatologice,
seringi de uz stomatologic, sonde dentare
pentru tratamente dentare, spatule pentru
amalgam dentar, spectrocolorimetre dentare,
spectrocolorimetre dentare pentru determinarea
culorilor protezelor dentare, suporturi pentru
implanturi de uz dentar, suporturi pentru
implanturi, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinţilor, viziere de
protecţie pentru uz stomatologic,

35. Managementul clinicilor medicale pentru
terţi, managementul şi administrarea afacerilor,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afişare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, publicitate
radio şi de televiziune, publicitate radiofonică,
realizare de broşuri publicitare, realizare de
târguri şi expoziţii virtuale online, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
sănătăţii, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de administrare comercială,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
intreprinderi , licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare , prezentarea, difuzarea și
distribuirea materialelor de orice tip și pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondență, pe cale radiofonica, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora ,

vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru terţi,
achiziţie de bunuri și servicii pentru terţi,
distribuire de materiale publicitare , informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de reprezentanţă
comercială, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecţiunile medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de promovare comercială,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace , publicitate on-line intr-o reţea
computerizata , prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de consultanţă comercială în domeniul
medical, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, stomatologice și
pentru ortodontie , servicii de intermediere
comercială , servicii de administrare a
afacerilor în domeniul sănătăţii, servicii de
vânzare en-gross şi en-detail prin toate
mijloacele: prin curier, prin magazine, lanţuri
de magazine, târguri, expoziţii, on-line într-o
reţea computerizata prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară, igienă şi de înfrumuseţare pentru
persoane, servicii de ortodonţie, servicii
stomatologice, consultaţii stomatologice, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologiei, fixare de proteze, fixare de
dispozitive protetice, furnizare de informaţii
despre stomatologie, furnizare de informaţii
despre servicii de asistenţă medicală, servicii
de albire a dinţilor, servicii de igienă dentară,
servicii oferite de clinici dentare, servicii oferite
de clinici medicale, servicii prestate de medici,
servicii prestate de personal medical, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică.

───────
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(210) M 2020 00358
(151) 21/01/2020
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD.
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BĂGĂTOR ÎN SEAMĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.25;
13.01.17; 14.01.10; 29.01.12

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00359
(151) 21/01/2020
(732) SPINOA BLUE SRL, STR.

DIONISIE LUPU NR. 35,
MANSARDA CAMERA 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021305,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Spinoa CRUNCHIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alge comestibile conservate, gustări din alge
marine comestibile.
30. Miere, miere naturală, ciocolată.

31. Spirulină nepreparată (de uz alimentar), alge
proaspete, alge pentru consum uman, alge
neprocesate pentru consumul uman.

───────

(210) M 2020 00361
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
Poftino – Bun, bun, pe

cuvant de pofticios!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────
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(210) M 2020 00362
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

CONACUL CU DOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.04; 26.04.16; 26.04.18;
25.01.19

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 00363
(151) 21/01/2020
(732) FLEISCHPARTY SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 17C,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

Megusta DELICII
IN ORICE FORMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.06; 29.01.13

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(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,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/01/2020

(210) M 2020 00364
(151) 21/01/2020
(732) IULIU VASILE GHIDIU, STR.

PANDURILO NR. 73, AP. 8, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540505,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Pyromagia

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12

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

clase:
13. Focuri de artificii.
41. Organizarea de spectacole de focuri de
artificii.

───────


