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Cereri Mărci publicate în 30/01/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00092 23/01/2020 JUDEŢUL VRANCEA VRANCEA EROICĂ ONOARE ŞI

PATRIE MĂRĂŞEŞTI-MĂRĂŞTI-
FOCŞANI-SOVEJA-TIŞIŢA

2 M 2020 00221 23/01/2020 IGOR LESAN STATIA ROMBEER FA-TI
PLINUL!

3 M 2020 00413 23/01/2020 CONSTRUCTII ZAFIT GRUP
SRL

ZAFIT

4 M 2020 00415 23/01/2020 FLORIN PRODANA SMILE! It's your training day!

5 M 2020 00416 23/01/2020 DOINA-MIHAELA POPINCIUC HANUL HAIDUCILOR

6 M 2020 00417 23/01/2020 OVIDIU-IOAN TONEA ORAL DESIGN DENTAL CLINIC

7 M 2020 00418 23/01/2020 SC HIPER AMBROZIA SRL TRADIȚII DIN VIITOR

8 M 2020 00419 23/01/2020 SC MENS MENTIS SRL MENS MENTIS

9 M 2020 00420 23/01/2020 SC IULICA TRANS SRL ALPIN LOTRU MOTEL &
RESTAURANT

10 M 2020 00421 23/01/2020 SC LOOP OPERATIONS SRL INNOVENTURE

11 M 2020 00422 23/01/2020 ȘTEFAN FLORIN UNIRII PARK RESIDENCE

12 M 2020 00423 23/01/2020 FLORIN ŞTEFAN UNIRII PARK LUXURY

13 M 2020 00424 23/01/2020 PAULA IONESCU CERTIFIED ANGUS MEAT
BRAND

14 M 2020 00425 23/01/2020 SC MENS MENTIS SRL MENS MENTIS THE GYM
MAKERS

15 M 2020 00426 23/01/2020 SC M&I GROUP SRL SAVOYA

16 M 2020 00427 23/01/2020 RATSPEX CONSTRUCT S.R.L. THE STORY

17 M 2020 00428 23/01/2020 ACTIV CLIENT SOLUTIONS
SRL

ACS

18 M 2020 00429 23/01/2020 S.C. GENIUS NUTRITION SRL RELAX OIL

19 M 2020 00430 23/01/2020 S.C. ZAGA BRAND S.R.L. CRONICARI DIGITALI

20 M 2020 00431 23/01/2020 AGROPROD CARTOF SRL Grădina din Ardeal bun de tot

21 M 2020 00432 23/01/2020 BOGDAN-STEFANEL
CHIMISLIU

BIOFORCE

22 M 2020 00433 23/01/2020 D ' EIGHT OLD PUB SRL ORIENT CAFFE . LOUNGE

23 M 2020 00434 23/01/2020 ADRIAN ILAŞI
FLORIN ILAŞI

TORO NERO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 00435 23/01/2020 Fundatia Identitas Alapitvàny PMN - Partiumi Magyar Napok

25 M 2020 00436 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

Credit Europe Bank gold

26 M 2020 00437 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

Credit Europe Bank platinum

27 M 2020 00438 23/01/2020 ZENITH CONSULTING S.R.L. Zen-it Digital employee
experience architects

28 M 2020 00440 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CARD AVANTAJ Platinum

29 M 2020 00441 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CARD AVANTAJ

30 M 2020 00442 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

31 M 2020 00443 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CEB Diamond Gold

32 M 2020 00444 23/01/2020 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) SA

CEB Diamond Platinum

33 M 2020 00445 23/01/2020 CLAUDIU MIHAIL STANILOIU Atelierul de amintiri

34 M 2020 00447 23/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

CORPUL NAȚIONAL
DE ARBITRI DE SPORT
COLUMBOFIL

35 M 2020 00448 23/01/2020 UPFIT SRL UPFIT

36 M 2020 00450 23/01/2020 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

COMISIA NAȚIONALĂ DE
SPORT COLUMBOFIL

37 M 2020 00451 23/01/2020 STELIAN BROZBAN OXYGEN GYM 2

38 M 2020 00452 23/01/2020 ELIAN-CLAUDIU CIOBANU ITM Residence
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(210) M 2020 00092
(151) 23/01/2020
(732) JUDEŢUL VRANCEA, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 1,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

VRANCEA EROICĂ
ONOARE ŞI PATRIE

MĂRĂŞEŞTI-MĂRĂŞTI-
FOCŞANI-SOVEJA-TIŞIŢA

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 05.03.20;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(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.

───────

(210) M 2020 00221
(151) 23/01/2020
(732) IGOR LESAN, B-DUL LACUL TEI

NR. 75, SC. A, AP. 39, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, ROMANIA

(540)

STATIA ROMBEER
FA-TI PLINUL!

(531) Clasificare Viena: 17.01.02; 17.01.07;
17.01.25; 27.05.02; 27.05.17

(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 non alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, conducerea şi admnistrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea la
un loc în beneficiul terţilor a produselor
diverse (exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( site-uri web sau emisiuni de teleshoping ),
servicii de agenţii de import-export.

───────
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(210) M 2020 00413
(151) 23/01/2020
(732) CONSTRUCTII ZAFIT GRUP

SRL, JUDEȚUL IAȘI, COMUNA
TIBANESTI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ZAFIT

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

clase:
37. Servicii de construcții, demolări de
construcții, consultații pentru construcții, reparații
de construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de construcții
civile, lucrări de etanșeizare (construcții),
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, informații în domeniul
construcțiilor, servicii de management în
construcții, supraveghere a lucrărilor de
construcții, lucrări de reparații în construcții,
servicii de construcții de clădiri, construcții și
reparații de clădiri, închiriere de echipamente de
construcții, instalare de schele pentru construcții,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții), lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de structuri temporare, amenajări
interioare ale birourilor, servicii de amenajări
de bucătării, amenajări interioare ale spațiilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 00415
(151) 23/01/2020
(732) FLORIN PRODANA, DRM.

PADUREA NEAGRA NR. 19-85,
BL. 29B, ET. 3, AP. 35, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SMILE! It's your training day!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:magenta, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/01/2020

(210) M 2020 00416
(151) 23/01/2020
(732) DOINA-MIHAELA POPINCIUC,

ALEEA VĂMII NR. 3, JUDEȚUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
HANUL HAIDUCILOR

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii oferite de pensiuni, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, cazare temporară,
organizare de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de baruri și snack-baruri, servicii
oferite de case de vacanță, servicii oferite de
case de oaspeți, servicii de alimentație publică,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00417
(151) 23/01/2020
(732) OVIDIU-IOAN TONEA, BLD.

TRANSILVANIEI NR. 4, BL. 24, SC.
B, ET. 2, AP. 22, JUDEȚUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, 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)

ORAL DESIGN
DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 14.03.01;
26.11.01; 27.05.01; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2020 00418
(151) 23/01/2020
(732) SC HIPER AMBROZIA SRL, STR.

BOBÂLNA NR. 10A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 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)
TRADIȚII DIN VIITOR

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

30. Ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte şi biscuiţi (prăjiturele).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a ciocolatei,
produselor de patiserie, prăjiturilor, tartelor şi
biscuiţilor (prăjiturelelor), exceptând transportul
lor, pentru a permite clienţilor să le vadă și să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 00419
(151) 23/01/2020
(732) SC MENS MENTIS SRL, STR.

EPISCOP MIHAI PAVEL NR. 23,
AP. 5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
MENS MENTIS

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

9. Software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, software,

software senzitiv, software integrat, software
biometric, software pentru monitorizarea
sănătății, simulatoare electronice pentru
antrenamentul sportiv, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bazăde software și hardware de calculator),
dispozitive de măsurare a rezistenței.
10. Echipament de fizioterapie și de recuperare,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical.
19. Pardoseli nemetalice, dale nemetalice
pentru pardoseală, pardoseli sportive din lemn.
20. Rafturi de depozitare pentru echipamente
de fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
suporturi pentru gantere.
25. Echipament sportiv, îmbrăcăminte pentru
sport, încălțăminte pentru sport.
27. Saltele de exerciții pentru săli de sport,
acoperiri de podele sub formă de rogojini folosite
în activități sportive, dale de mochetă cauciucată,
dale de plută.
28. Aparate de interior pentru fitness,
echipamente pentru sport, discuri pentru
sport, articole de sport, bănci de uz sportiv,
aparate pentru antrenament sportiv, articole și
echipament de sport, articole de gimnastică și de
sport, greutăți pentru picioare (articole de sport),
haltere, haltere (pentru ridicarea greutăților),
haltere pentru ridicare de greutăți, bare pentru
haltere pentru ridicare de greutăți, gantere
(pentru ridicare de greutăți), bare pentru gantere
(pentru ridicare de greutăți), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), hidrofolii pentru plăci ca echipamente de
sport.
35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness,
managementul instalațiilor sportive (pentru terți),
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, realizare de
materiale publicitare.
37. Reparare și întreținere de echipamente
pentru sporturi și fitness, reparații de
echipamente sportive, întreținere și reparații
de echipament sportiv, furnizare de informații
privind repararea echipamentelor de sport,
reparare și întreținere de articole de gimnastică
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și sport, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de echipamente sport.
41. Sport și fitness, consultanță în materie de
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
sportive și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizarea de instalații pentru fitness
și exerciții fizice, furnizarea instalațiilor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de instalații sportive, închiriere
de instalații sportive, servicii furnizate de cluburi
sportive, organizare de competiții și evenimente
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
închiriere de echipament și instalații sportive,
închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice, servicii de
săli de sport în materie de culturism, furnizare
de servicii de săli și cluburi de sport, servicii
educaționale și de instruire cu privire la
sport, furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii de
săli de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, organizare de competiții de haltere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive.
42. Design pentru unități sportive, servicii de
planificare și proiectare de baze sportive.

───────

(210) M 2020 00420
(151) 23/01/2020
(732) SC IULICA TRANS SRL, STR.

BURDESTI NR. 62, JUDEȚUL
HUNEDOARA, PETRILA, 335800,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ALPIN LOTRU MOTEL
& RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 06.01.02;
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 00421
(151) 23/01/2020
(732) SC LOOP OPERATIONS SRL, BD.

FERDINAND I NR. 178, BL. T3,
AP. 34, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

INNOVENTURE

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#1793B7, HEX=#1C3E72), mov
(HEX=#2E3184, HEX=#BB529E), gri
(HEX=#6D6E6E), alb (HEX=#FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2020 00422
(151) 23/01/2020
(732) ȘTEFAN FLORIN, STR.

RĂSĂRITULUI NR. 81, JUDEȚUL
MUREȘ, SAT SÎNCRAIU DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
UNIRII PARK RESIDENCE

(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.
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───────

(210) M 2020 00423
(151) 23/01/2020
(732) FLORIN ŞTEFAN, STR.

RĂSĂRITULUI NR. 81, JUDETUL
MURES, SAT SÎNCRAIU DE
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(540)
UNIRII PARK LUXURY

(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.

───────

(210) M 2020 00424
(151) 23/01/2020
(732) PAULA IONESCU, SOSEAUA

EROU IANCU NICOLAE NR.
21, VILA 3, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CERTIFIED ANGUS
MEAT BRAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;
29.01.13; 03.04.01

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

clase:
29. Carne, carne tocată, carne procesată, carne
proaspătă, carne ambalată, carne feliată, carne
preparată,

carne afumata.
───────

(210) M 2020 00425
(151) 23/01/2020
(732) SC MENS MENTIS SRL, STR.

EPISCOP MIHAI PAVEL NR. 23,
AP. 5, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MENS MENTIS
THE GYM MAKERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu inchis, rosu

deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, simulatoare
electronice pentru
antrenamente sportive (aparate didactice pe
bază de software și hardware de calculator),
software senzitiv,
software interactiv, software biometric, software
pentru monitorizarea sănătății, simulatoare
electronice
pentru antrenamentul sportiv.
10. Echipament de fizioterapie și de recuperare,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical.
19. Dale nemetalice, pardoseli sportive din
lemn.
20. Suporturi pentru gantere, rafturi de
depozitare pentru haltere, rafturi de depozitare
pentru echipamente de
fitness.
25. Echipament sportiv, îmbrăcăminte pentru
sport, încălțăminte pentru sport.
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27. Dale de mochetă cauciucată, dale de
pardoseală din plută, saltele de exerciții pentru
săli de sport,
acoperiri de podele (rogojini) folosite pentru
activități sportive, acoperiri de podele sub formă
de rogojini
folosite în activități sportive.
28. Gantere (pentru ridicare de greutăți), bare
pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
haltere, haltere
(pentru ridicarea greutăților), haltere pentru
ridicare de greutăți, bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, aparate de interior pentru
fitness, roți pentru exerciții abdominale pentru
fitness, echipamente pentru
sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente de
sport, discuri pentru sport, articole de sport,
bănci de uz
sportiv, aparate pentru antrenament sportiv,
articole și echipament de sport, centuri pentru
halterofili
(articole de sport), articole de gimnastică și de
sport, greutăți pentru picioare (articole de sport),
aparate
pentru culturism, aparate pentru culturism
(exerciții fizice).
35. Consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
operațiunile comerciale ale
cluburilor de fitness, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive.
37. Reparare și întreținere de echipamente
pentru sporturi și fitness, reparații de
echipamente sportive,
furnizare de informații privind repararea
echipamentelor de sport, întreținere și reparații
de echipament
sportiv, reparare și întreținere de articole de
gimnastică și sport.
41. Sport și fitness, pregătire în domeniul
fitnessului, consultanță în materie de fitness,
servicii ale cluburilor
de fitness, servicii sportive și de fitness, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii de formare
în

domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, furnizarea de
instalații pentru
fitness și exerciții fizice, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive,
furnizarea instalațiilor
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de evenimente
sportive,
competiții și turnee sportive, cursuri de pregătire
sportivă, organizare de turnee sportive, furnizare
de
instalații sportive, închiriere de instalații sportive,
furnizarea de săli de sport, organizare de
evenimente și
competiții sportive, organizare și coordonare de
competiții sportive, închiriere de echipament și
instalații
sportive, furnizare de instalații pentru săli
de sport, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului,
închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, servicii de săli de sport în materie
de culturism,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, furnizare de instalații
pentru practicarea exercițiilor fizice în cluburi de
sport, servicii de săli
de sport în materie de antrenamentul cu greutăți.
42. Design și dezvoltare de software, design
pentru unități sportive, servicii de planificare şi
proiectare de baze sportive.

───────

(210) M 2020 00426
(151) 23/01/2020
(732) SC M&I GROUP SRL, SPLAIUL

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300193, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SAVOYA

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, rezervări de hoteluri, rezervări
la hoteluri, servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2020 00427
(151) 23/01/2020
(732) RATSPEX CONSTRUCT S.R.L.,

STR. PORII NR. 134A, PARTER,
AP. 5, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

THE STORY

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

clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale, bagaje şi genţi de transport, de
exemplu, geamantane, cufere (de voiaj), genţi de
voiaj,
genţi tip marsupiu pentru transportul copiilor,
ghiozdane, etichete pentru bagaje şi genţi, etuiuri
pentru cărţile de vizită şi portofele, cutii şi tocuri
din piele sau carton imitaţie de piele.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 00428
(151) 23/01/2020
(732) ACTIV CLIENT SOLUTIONS SRL,

STR. ALEEA LUNGULEȚU NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021507,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ACS

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

45. Servicii juridice de reprezentare vamală.
───────

(210) M 2020 00429
(151) 23/01/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

CALEA BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ ILFOV,
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)
RELAX OIL

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai meselor,
alimente şi băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.

───────

(210) M 2020 00430
(151) 23/01/2020
(732) S.C. ZAGA BRAND S.R.L., STR.

DIMITRIE ONCIUL NR. 16 A, ET.
2, AP. 4, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CRONICARI DIGITALI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.04.16; 02.01.01

(591) Culori revendicate:roz, albastru, negru,
alb

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 00431
(151) 23/01/2020
(732) AGROPROD CARTOF SRL,

STR. GĂRII NR. 56, CAMERA 4,
JUDEŢUL COVASNA, TÂRGU
SECUIESC, ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Grădina din Ardeal bun de tot

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
06.07.25

(591) Culori revendicate:verde (RGB
-R110G150B53), maro (RGB
R76G63B37), verde (RGB
R70G98B33)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
ouă.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 00432
(151) 23/01/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL CHIMISLIU,

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

(540)
BIOFORCE

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

1. Compost, bălegar, îngrăşeminte, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 00433
(151) 23/01/2020
(732) D ' EIGHT OLD PUB SRL, CALEA

VICTORIEI NR. 1-5, SC. B, ET. 5,
AP. 67, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ORIENT CAFFE . LOUNGE

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────
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(210) M 2020 00434
(151) 23/01/2020
(732) ADRIAN ILAŞI , ALE. MARTIR

GHEORGHE IOSUB NR. 2, ET. 2,
AP. 9, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
FLORIN ILAŞI, ALE. MARTIR
GHEORGHE IOSUB NR. 2, ET. 2,
AP. 9, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, 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)

TORO NERO

(531) Clasificare Viena: 03.04.01; 03.04.04;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, 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,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 00435
(151) 23/01/2020
(732) Fundatia Identitas Alapitvàny,

STR. MIHAI VITEAZU NR. 10,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) FRISCH CLAUDIA MONICA, ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PMN - Partiumi Magyar Napok

(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).

───────
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(210) M 2020 00436
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 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)

Credit Europe Bank gold

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 20.05.16
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri. alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00437
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 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)

Credit Europe Bank platinum

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 20.05.16
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 00438
(151) 23/01/2020
(732) ZENITH CONSULTING S.R.L.,

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR.
6, BL. M46, SC. 2, AP. 37, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Zen-it Digital employee
experience architects

(531) Clasificare Viena: 18.05.07; 27.05.01;
27.05.17

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

42. Servicii ştiinţice 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 00440
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 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)

CARD AVANTAJ Platinum

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 20.05.16
(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri închis,

gri deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 00441
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 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)

CARD AVANTAJ

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 20.05.16
(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00442
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, B-DUL
TIMIŞOARA, NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 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)

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00443
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BD. TIMIŞOARA
NR. 26Z, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
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)
CEB Diamond Gold

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00444
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BD. TIMIŞOARA
NR. 26Z, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
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)
CEB Diamond Platinum

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00445
(151) 23/01/2020
(732) CLAUDIU MIHAIL STANILOIU,

INTRAREA ODOBEŞTI NR. 8,
BL. V8, AP. 44, ET. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Atelierul de amintiri

(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.
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 00447
(151) 23/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

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

(540)
CORPUL NAȚIONAL

DE ARBITRI DE
SPORT COLUMBOFIL

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

41. Activităţi sportive.
───────

(210) M 2020 00448
(151) 23/01/2020
(732) UPFIT SRL, STR. TEIULUI NR. 11,

BL. 29, AP. 32, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

UPFIT

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 00450
(151) 23/01/2020
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

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

(540)
COMISIA NAȚIONALĂ

DE SPORT COLUMBOFIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Activităţi sportive.
───────

(210) M 2020 00451
(151) 23/01/2020
(732) STELIAN BROZBAN , STR.

SACHELARIE-VISARION NR.
18, BL. 118B, SC. A, AP. 37,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021699,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OXYGEN GYM 2

(531) Clasificare Viena: 21.03.01; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 29.01.12

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

clase:
41. Activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00452
(151) 23/01/2020
(732) ELIAN-CLAUDIU CIOBANU, STR.

AMARADIA NR. 68, BL. F5, SC.
1, ET. 2, AP. 9, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)
ITM Residence

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de
intermediere şi consultanţă în afaceri în domeniul
vânzării de produse şi prestării de servicii,
furnizare de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
website, servicii de cumpărarea şi vânzarea de
bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de imobile, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii
privind bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți
imobiliare, leasing sau închiriere de clădiri
(imobile), furnizare de informații privind bunurile
imobiliare, consultanță imobiliară, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
comerciale, intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, intermediere imobiliară.
37. Servicii de construcții, construcții de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
reparații clădiri, întreținerea clădirilor, servicii de
instalații electrice, lucrări de instalații sanitare,
supervizare de lucrări de construcții, curățarea
clădirilor (interior, curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închiriere de echipamente pentru
construcții, consultanță pentru construcții,
vopsire, zugrăvit, pentru suprafețe interioare și
exterioare ale clădirilor (servicii de întreţinere),
aplicare de tapet, lucrări de realizare a
acoperișurilor, întreţinerea piscinelor.

───────



 

ERATĂ 

 

Referitor la cererea depusă în data de 17/01/2020 cu nr. de depozit M 2020 00274, 

reprezentarea grafică a mărcii de poziționare solicitată la înregistrare este 

 

 


